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11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY::  
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AAddrreess::  uull..  SSzzkkoollnnaa  1166,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

TTeelleeffoonn::  00  4433  882200  2222  7700  

FFaaxx::  00  4433  882200  2255  9922    

AAddrreess  ee--mmaaiill::  ggmmiinnaa@@zzlloocczzeeww..ppll  

SSeerrwwiiss  iinnffoorrmmaaccyyjjnnyy::  wwwwww..zzlloocczzeeww..ppll  

BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccjjii  PPuubblliicczznneejj::  wwwwww..bbiipp..zzlloocczzeeww..ppll  
GGooddzziinnyy  uurrzzęęddoowwaanniiaa::  ppoonniieeddzziiaałłeekk  --ppiiąątteekk  88..0000..  ––  1166..0000  

NNIIPP::  88227722223344446666          

RReeggoonn::  773300993344558888  
 

zwany dalej Gmina Złoczew, Zamawiający lub Ubezpieczający. 

BBrrookkeerr  ppoośśrreeddnniicczząąccyy  pprrzzyy  zzaawwaarrcciiuu  uummoowwyy  uubbeezzppiieecczzeenniiaa::  Benefit Broker Artur Stępień, 98-
220 Zduńska Wola, ul. Wodna 23, NIP 829-147-96-19, REGON 730352640, wykonującego 
działalność brokerską na podstawie zezwolenia nr 1817/12 wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego 

 

22..  OOZZNNAACCZZEENNIIEE  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  

2.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Zp.272.7.2020 

2.2 Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się  
na wyżej podane oznaczenie. 

2.3 Wersja elektroniczna SIWZ jest nadrzędna nad wersją papierową. 

2.4 Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.zloczew.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek 
Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie papierowej. 

2.5 Na wniosek Wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 3 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku i przekazania. 

2.6 Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, 
modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu 
lub zapisów SIWZ, a także treść odpowiedzi na odwołanie, wyroków i postanowień  
w sprawie ww. odwołań będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.zloczew.pl 

2.7 Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie 
internetowej folderu w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane 
przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 
na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 

 

 

 

DDZZIIAAŁŁ  II::    IINNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE..  IINNSSTTRRUUKKCCJJAA  DDLLAA  WWYYKKOONNAAWWCCÓÓWW  

mailto:gmina@zloczew.pl
http://www.zloczew.pl/
http://www.bip.zloczew.pl/
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33..  TTRRYYBB  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  

 

3.1. Przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. 

3.2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy P.z.p., przepisy 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich 
nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 
2019 poz. 1145) 

3.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

3.3.1. W Biuletynie Zamówień Publicznych 

3.3.2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3.3.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie 
www.bip.zloczew.pl 

 

44..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „UUbbeezzppiieecczzeenniiuu  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  

llaattaa  22002200//22002233””,,  nazywana w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia „przedmiotem zamówienia”. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II i Dziale IV  niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej także „siwz”. 

4.3. Przedmiot zamówienia wg CPV:  

ZZaaddaanniiee  II  

66510000-8 –  usługi ubezpieczeniowe 

66512100-3 –  usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków 

66514110-0 –  usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

66516000-0 –  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

66516100-1 –  usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności 
cywilnej  

66515000-3 –  usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

 

ZZaaddaanniiee  IIII  

66510000-8 –  usługi ubezpieczeniowe 

66515000-3 –  usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

 66516400-4 -   usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 

66516000-0 –  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

 

 

http://www.bip.zloczew.pl/
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ZZaaddaanniiee  IIIIII  

66510000-8 –  usługi ubezpieczeniowe 

66515000-3 –  usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

 66516400-4 -   usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 

66516000-0 –  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

66512100-3 –  usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – tj. odrębnie dla ZZaaddaanniiaa  II,,  ZZaaddaanniiaa  

IIII  ii  ZZaaddaanniiaa  IIIIII..  Oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w 
poszczególnym zadaniu. 

4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych oraz wariantowych. 

4.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

4.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

4.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości, dotyczących SIWZ. 

4.10. Zamawiający żąda na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

4.11. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w przypadku 
udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej 
składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka towarzystwa 

4.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. (ddoottyycczzyy  ZZaaddaanniiaa  II  ii//lluubb  ZZaaddaanniiaa  IIII  ii//lluubb  ZZaaddaanniiaa  IIIIII)).. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie 
do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych, niż 
zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych 
wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej 
wystawionej polisy. 

4.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie. 

4.14. Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć jedynie 
4.14.1. wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 36 miesięczny okres 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, z poszanowaniem postanowień § 4 pkt. 4 
umowy o wykonanie zamówienia 

4.14.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność 
dostosowania do nich warunków umowy 

4.14.3. zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego 
z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników 
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majątku, wymagających ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej  
i aktualizacji składki 

4.14.4. zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną 
ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku 
własnego lub powierzonego powodujące konieczność rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

4.14.5. uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie 
odszkodowania 

4.14.6. zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na 
powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji 
jednostek istniejących, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej. 

4.14.7. obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innych o podobnym charakterze. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamawiający informuje, że umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres 
36 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 23.10.2020 r. i będzie 
dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, w rocznych okresach 
rozliczeniowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach możliwość zawarcia 
ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach  
o ubezpieczenie. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.2.  

6.2. Zamawiający wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu: 

6.2.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej. 

6.2.1.1. W zakresie „posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej” Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy 
 z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
381 z późn. zm.)   w zakresie nie mniejszym, niż opisany w niniejszej siwz. 

6.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

6.2.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, 
zgodne z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

6.2.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej 

6.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, 
zgodne z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

6.3.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca będzie musiał w 
takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego Pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o wykonanie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp. 

6.5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w 
odniesieniu do warunków określonych w pkt. 6.2.1. i 6.2.2. – warunki te musi spełniać każdy z 
Wykonawców, zaś w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 6.2.3 – warunek musi być 
spełniony przez Wykonawców łącznie. 

 

77..  PPRRZZEESSŁŁAANNKKII  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie: 

7.1.1. Przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.1.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p. 

7.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

7.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. 
podstawie. 

7.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

7.6. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przesłanki nie 
podlegania wykluczeniu z postępowania, określone w pkt 7.1.1 i 7.1.2, będą oceniane dla 
każdego z Wykonawców odrębnie. 
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88..  WWSSTTĘĘPPNNEE  PPOOTTWWIIEERRDDZZEENNIIEE  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU    

OORRAAZZ  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego w Dziale I pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia, określonych 
przez Zamawiającego w Dziale I pkt. 7 SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na 
dzień składania ofert Wstępne Oświadczenie, zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 
do SIWZ. 

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Dziale I pkt. 7 SIWZ, oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa 
także Wstępne Oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z wzorem, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SIWZ. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – Wstępne oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw wykluczenia. 

8.4. Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty  
w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – 
oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

8.5. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez zamawiającego w Dziale I pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia, 
określonych w Dziale I pkt. 7 SIWZ, Zamawiający może, przed udzieleniem zamówienia 
wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,  terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w Dziale I pkt. 9 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na 
Zamawiającego obowiązku takiego wezwania a jedynie uprawnienie. 

8.6. Jeżeli jest do niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Dziale I pkt. 9 SIWZ, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
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99..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  II  DDOOKKUUMMEENNTTYY  JJAAKKIIEE  WWIINNNNII  DDOOSSTTAARRCCZZYYĆĆ  WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  CCEELLUU  

DDEEFFIINNIITTYYWWNNEEGGOO  PPOOTTWWIIEERRDDZZEENNIIAA  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  

OORRAAZZ  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  

9.1. W celu definitywnego, tj. zgodnego z zapisami Działu I pkt. 8.5 SIWZ potwierdzenia,  
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na żądanie Zamawiającego, które 
ma charakter uprawnienia Zamawiającego a nie jego obowiązku, Wykonawca przedkłada:  
(dotyczy Zadania I i/lub Zadania II i/lub Zadania III): 

9.1.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

9.1.1.1. Aktualne Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy 
do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika 
do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U. 2019, poz. 381 z późn. Zmianami), ale w zakresie nie mniejszym niż 
opisany w niniejszej SIWZ w odniesieniu do Zadania, na wykonanie 
którego Wykonawca składa ofertę, w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, dokument składa każdy z Wykonawców  

9.1.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej – z uwagi na 
fakt, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę na Oświadczeniu wstępnego 
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać 
poprzez żądanie złożenia oświadczenia – odstępuje się od żądania złożenia 
odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

9.2. W celu definitywnego, tj. zgodnego z zapisami Działu I pkt. 8.5 SIWZ potwierdzenia,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które 
ma charakter uprawnienia Zamawiającego a nie jego obowiązku, Wykonawca przedkłada:  
(dotyczy Zadania I i/lub Zadania II i/lub Zadania nr III): 

9.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.2.2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp. 
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9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa: 

9.3.1. Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.2.1. – wyciąg z innego odpowiedniego 
rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 
ustawy Pzp. 

9.3.2. Zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2. – wyciąg z innego odpowiedniego 
rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 
ustawy Pzp. 

9.3.3. Zamiast dokumentu określonego w pkt. 9.2.3. – dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.4.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.2.1., składa 
dokument o którym mowa w pkt. 9.3.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy 
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o którym mowa powyżej powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – brak 
podstaw do wykluczenia powinien wykazać każdy z Wykonawców. 

9.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia. 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów, określonych w pkt. 9.2.1. – 9.2.3. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do 
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wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

9.8.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,  

9.8.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 

9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

9.10. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg  formuły: 
„spełnia - nie spełnia”. 

1100..  OODDWWRRÓÓCCOONNAA  KKOOLLEEJJNNOOŚŚĆĆ  BBAADDAANNIIAA  OOFFEERRTT  

10.1. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1111..  RREEPPRREEZZEENNTTAACCJJAA  II  PPEEŁŁNNOOMMOOCCNNIICCTTWWOO  

11.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
Pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać zakres czynności, do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.2. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, do oferty należy 
dołączyć Pełnomocnictwo, wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,  
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Treść 
pełnomocnictwa winna jednoznacznie wskazywać zakres czynności, do wykonywania których 
Pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

1122..11..  WWYYMMAAGGAANNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  

12.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Zadanie I i/lub Zadanie II i/lub Zadanie 
III), zgodną z postanowieniami SIWZ. 

12.1.2. Oferta musi zawierać co najmniej: 

12.1.2.1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.1.2.2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zawarte w Formularzu 
ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 

12.1.2.3. Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 

12.1.2.4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
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12.1.2.5. Ogólne warunki ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą 
miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń. 

12.1.3. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy 
pisemnej. 

12.1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.  

12.1.5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 

12.1.6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w siwz 
(obowiązują wzory dokumentów załączonych do niniejszej siwz). 

12.1.7. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 
 i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  
w ofercie. 

12.1.8. Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, zaleca się również,  
aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty. 

12.1.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych  
i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Ofertę należy umieścić  
w kopercie/opakowaniu zewnętrznej/ym i wewnętrznej/ym.  

12.1.9.1. Koperta/ opakowanie zewnętrzna/e powinna/o być zaadresowana/e:  

  

UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  ww  ZZłłoocczzeewwiiee  

uull..  SSzzkkoollnnaa  1166  

9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

SSeekkrreettaarriiaatt  ((II  ppiięęttrroo))  

oraz opisane: 

„„OOffeerrttaa  nnaa  UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww    

nnaa  llaattaa  22002200//22002233””  

„„NNiiee  oottwwiieerraaćć  pprrzzeedd  ddnniieemm  0099..1100..22002200..  ggooddzz..  1122..3300””  

12.1.9.2. Koperta/opakowanie wewnętrzna/e winna/o posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy, aby można było ją/je odesłać nie otwartą/e, w razie złożenia 
oferty po terminie. 

12.1.10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert  
lub opakowań Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie 
przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

12.1.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić  
lub wycofać ofertę. 

12.1.12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę dodatkowo należy opatrzyć dopiskiem 
„ZMIANA”. 
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12.1.13. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„WYCOFANIE” 

12.1.10 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Dziale IV, muszą mieć treść zgodną  
z tymi wzorami. 

 

1133..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII    

OORRAAZZ  PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  AA  TTAAKKŻŻEE  WWSSKKAAZZAANNIIEE  OOSSÓÓBB  

UUPPRRAAWWIIOONNYYCCHH  DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ::  

13.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.  

13.2. Dopuszczalne formy komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami: 

13.2.1. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830); 

13.2.2. Osobiście lub za pośrednictwem posłańca; 

13.2.3. Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

13.3. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozmienieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną w określonym terminie czasu lokalnego.  

13.4. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności, wymagających, pod 
rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie 
Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty. 

13.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o której mowa w pkt. 13.2., na adres 
wskazany w pkt. 13.9 SIWZ, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła  
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie  
(o ile Strona żądała potwierdzenia). 

13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku  
o którym mowa w pkt. 13.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

13.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

13.9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  jest:  
 
Broker ubezpieczeniowy  Ewa Starczyńska 
e.mail: e.starczynska@benefitbroker.eu 

mailto:e.starczynska@benefitbroker.eu
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1144..  MMIIEEJJSSCCEE  II  TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  II  OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT::  

14.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Złoczew, ul. Szkolna 16, Sekretariat (I 
piętro). 

14.2. Termin składania ofert: do dnia 09.10.2020 r. do godziny 12.15. 

14.3. Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa. 

14.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 Sala 
Konferencyjna, w dniu 09.10.2020 r. o godz. 12.30. 

14.5. Otwarcie ofert jest jawne.  

14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

14.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

14.7.1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

14.7.2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

14.7.3. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

14.8. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania.  

1155..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ::  

15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

 

1166..    WWAADDIIUUMM  

16.1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

1177..  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY  

17.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1188..  KKRRYYTTEERRIIAA  WWYYBBOORRUU  OOFFEERRTTYY  NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  ((PPoossttaannoowwiieenniiaa  wwssppóóllnnee  ddllaa  ZZaaddaanniiaa  II,,  

ZZaaddaanniiaa  IIII  ii  ZZaaddaanniiaa  IIIIII))  

18.1. Ocenie i porównaniu zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.  

18.2. W związku z określeniem przez Zamawiającego standardów jakościowych, odnoszących 
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak: przedmiot 
zamówienia, zakres ubezpieczenia, system ustalenia sum ubezpieczenia, system wypłaty 
odszkodowań, jednolita treść klauzul dodatkowych z określeniem limitów 
odpowiedzialności – zastosowanie będą miały postanowienia art. 91 ust. 2a. Ustawy Pzp.  

18.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  
kryterium: 
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11))  „„CCeennaa””     

22))  „„WWaarruunnkkii  uubbeezzppiieecczzeenniiaa””  

18.4. Kryterium „cena” przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi). 

18.5. Kryterium „warunki ubezpieczenia” przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada  
1 punktowi). 

18.6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą łączną liczbę 
punktów w kryterium „Cena” i „Warunki ubezpieczenia”. 

 

1199..  SSPPOOSSÓÓBB  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  CCEENNYY  OOFFEERRTTYY  II  DDOOKKOONNAANNIIAA  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  ((PPoossttaannoowwiieenniiaa  wwssppóóllnnee  

ddllaa  ZZaaddaanniiaa  II  ii  ZZaaddaanniiaa  IIII))  

1199..11..  KKrryytteerriiuumm  „„CCEENNAA””::  

19.1.1. Wykonawca, określając cenę oferty, uwzględnia w niej wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

19.1.2. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres 
obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (36 miesięcy), 
obliczona zgodnie z Załącznikiem 4 Formularz cenowy. 

19.1.3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte  
w niniejszej siwz. 

19.1.4. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich  
i podane w zaokrągleniu do pełnej złotówki. 

19.1.5. Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą 
zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

1199..22..  KKrryytteerriiuumm  „„WWAARRUUNNKKII  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA””  

19.2.1. Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu II, opisane jako 
fakultatywne klauzule punktowane z kolejnym numerem porządkowym. 
Zaakceptowanie klauzuli fakultatywnej przez Wykonawcę nie stanowi podstawy  
do żądania zapłaty dodatkowej składki. 

19.2.2. W odniesieniu do każdej klauzuli punktowanej wymagane jest jednoznaczne 
ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli – oznaczenie słowem TAK 
lub nie przyjęcia klauzuli – oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie 
z deklaracją przyjęcia/nie przyjęcia klauzul punktowanych – pkt. 6. Formularza oferty 
– Dział IV, Załącznik nr 1). 

19.2.3. Każda klauzula punktowana otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt. 19.2.4. Liczba 
punktów wszystkich klauzul fakultatywnych zostanie zsumowana (maksymalnie 100 
punktów). Jeżeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeżeli dane pole zostanie w tabeli 
puste, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla 
tej pozycji wartość zero. 

19.2.4. Każda klauzula fakultatywna  w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną 
poniżej liczbę punktów: 
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ZZaaddaanniiee  II  

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  11  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  22  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  33  40 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  44  40 pkt 

ŁŁąącczznniiee    100 pkt 

 

ZZaaddaanniiee  IIII  

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  55  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  66  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  77  20 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  88  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  99  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1100  15 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1111  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1122  10 pkt 

ŁŁąącczznniiee    100 pkt 

ZZaaddaanniiee  IIIIII  

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  55  5 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  66  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  77  5 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  88  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  99  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1100  15 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1111  5 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1122  10 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1133  15 pkt 

KKllaauuzzuullaa  ppuunnkkttoowwaannaa  nnrr  1144 15 pkt 

ŁŁąącczznniiee    100 pkt 
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19.3. Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: 

Zadanie I 

LLPP  ==  ((CCmmiinn  ::  CCOO    xx  110000  ppkktt..  xx  00,,9900))  ++  ((WWOO  xx  00,,1100))  

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 
Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, 

CCOO –  cena oferty ocenianej, 
WO – łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte  
przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 

 

Zadanie II 

LLPP  ==  ((CCmmiinn  ::  CCOO    xx  110000  ppkktt..  xx  00,,9900))  ++  ((WWOO  xx  00,,1100))  

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 
Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, 

CCOO –  cena oferty ocenianej, 
WO – łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte  
przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 

 

Zadanie III 

LLPP  ==  ((CCmmiinn  ::  CCOO    xx  110000  ppkktt..  xx  00,,9900))  ++  ((WWOO  xx  00,,1100))  

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 
Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, 

CCOO –  cena oferty ocenianej, 
WO – łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte  
przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 

 

Postanowienia wspólne dla Zadania I, Zadania II i Zadania III 
 
19.4. W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do pełnej 

złotówki ilość punktów wynikającą z w/w działania. 
19.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą 

liczbę punktów (LP). 
19.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

20. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza 
w odniesieniu do poszczególnych zadań (Zadanie I i/lub Zadanie II i/lub Zadanie III), zostanie 
zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego - Dział III niniejszej siwz. 

20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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20.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy 
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

20.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne 

20.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne 

20.3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

20.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20.5. Umowa będzie podpisana na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w 
SIWZ. 

2211..  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCII,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  ZZOOSSTTAAĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY  WW  CCEELLUU  

ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

21.1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

21.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić Pełnomocnictwo do jej 
podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 

2222..    PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  

22.1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

23.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu 
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób 
prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o 
którym mowa w art. 13 RODO informujemy: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Gminy Złoczew z siedzibą w 
Złoczewie. 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@zloczew.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rodo w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz 
broker Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – 
Benefit Broker Artur Stępień 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
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 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, 
żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych;  

 Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo 
do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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ROZDZIAŁ I 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. UBEZPIECZAJĄCY 

Gmina Złoczew 
Ul. Szkolna 16 
98-270 Złoczew 
REGON 730934588 

   NIP 8272234466 
 

2. UBEZPIECZONY 

Gmina Złoczew 

Ul. Szkolna 16 

98-270 Złoczew 

REGON 730934588 

NIP 8272234466 

oraz Jednostki Organizacyjne: 

Urząd Miejski w Złoczewie 
Ul. Szkolna 16/ul. Szeroka 17 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272234466 
REGON: 730934588 
 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie 
Ul. Szeroka 6 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272011909 
REGON: 731490053 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Ul. Burzenińska 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108305 
REGON: 5273369 
 

 
Miejski Ośrodek Kultury 
Ul. Szkolna 16 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272011878 
REGON:731455275 

 DZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA  
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Złoczewie  
Ul. Burzenińska 4/6 
98-270 Złoczew 
NIP 827-232-44-71 
REGON 386643090 

 
Szkoła Podstawowa w Broszkach 
Broszki 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108067 
REGON: 1149483 
 
Szkoła Podstawowa w Stolcu 
Stolec 35 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108050 
REGON: 1149490 
 
Szkoła Podstawowa w Unikowie 
Uników 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108044 
REGON: 1149477 
 
Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
Ul. Cmentarna 11 
98-270 Złoczew 
NIP: 8270010320 
REGON: 1108799 
 
Jednostki OSP Złoczew: 
- OSP Uników 
- OSP Stolec 
- OSP Grójec Wielki 
- OSP Broszki 
- OSP Stanisławów 
- OSP Łeszczyn 
- OSP Kamasze 
- OSP Złoczew 

3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

Wszystkie lokalizacje wskazane w pkt 2, a także wszystkie lokalizacje, w których wymienione 

wyżej jednostki prowadzą działalność. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”: 
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Sekcja 1. Postanowienia wspólne obowiązujące dla wszystkich sekcji 

Zadanie I:   
Sekcja 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Sekcja 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów. 
Sekcja 4. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (autocasco). 
 
Zadanie II:   
Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej. 
Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki 
Komunalnej. 
 
Zadanie III:   
Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z wyłączeniem 
Miejskiej Spółki komunalnej. 
Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z 
wyłączeniem Miejskiej Spółki komunalnej. 
Sekcja 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich jednostek Gminy  
Sekcja 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. 
 
Sekcja 9. Treść Klauzul zastosowanych w opracowaniu. 
 

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1.  Zamawiający przewiduje, że umowa dotycząca realizacji niniejszego postępowania 
obowiązywać będzie od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023 r., z uwzględnieniem 
rocznych okresów rozliczeniowych/polisowych z poszanowaniem terminów 
ubezpieczeń aktualnie obowiązujących.  

2.  W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza 
niż wymieniona powyżej, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 
z postanowieniami poszczególnych sekcji niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje 
przekazywane przez Brokera we wnioskach o zawarcie ubezpieczenia. 

 
6.   DEFINICJA UZUPEŁNIAJĄCEJ SUMY UBEZPIECZENIA 

 „Uzupełniająca sumy ubezpieczenia” będzie miała zastosowanie do ubezpieczenia mienia  oraz 

sprzętu elektronicznego, w przypadku przyjęcia Klauzuli fakultatywnej nr 14 – również w 

odniesieniu do ubezpieczenia OC. 

Stanowi ona dodatkowy limit, jaki może być wykorzystany przez Zamawiającego w każdym 

rocznym okresie ubezpieczenia, w przypadkach m.in.:  

a) zwiększenia wartości majątku,  
b) zakupu nowego mienia/przejęcia dodatkowego mienia w dzierżawę z obowiązkiem 

ubezpieczenia,  
c) konieczności przywrócenia limitu odpowiedzialności wykorzystanego lub częściowo 

skonsumowanego (w wysokości przekraczającej 70%) w wyniku wypłaty odszkodowania  
w poszczególnych ryzykach/klauzulach. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie limitów określonych  
w systemie pierwszego ryzyka, z zastrzeżeniem, że odnowiony limit nie może przekroczyć 
jego pierwotnej wartości i w odniesieniu do każdego z limitów określonych  
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w klauzulach/rozszerzeniach odpowiedzialności – odnowienie może być maksymalnie 
jednokrotne. 

d) Konieczności odnowienia limitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,  
z zastrzeżeniem, że odnowiony limit nie może przekroczyć jego pierwotnej wartości  
i w odniesieniu do każdego z limitów określonych w klauzulach/ rozszerzeniach 
odpowiedzialności – odnowienie może być maksymalnie jednokrotne, do wysokości 
określonej w klauzuli (sytuacja opisana w ppkt d dotyczy przypadku przyjęcia Klauzuli 
punktowanej nr 14) 
 

Kwoty wskazane jako uzupełniające sumy ubezpieczenia stanowią w poszczególnych ryzykach górną 
granicę sumy, jaka może być dodatkowo zgłoszona do ubezpieczenia, a składka do zapłaty będzie 
naliczana wyłącznie w przypadkach konieczności jej uruchomienia. Uzupełniająca suma 
ubezpieczenia ulega konsumpcji. Do celów ofertowych należy uwzględnić składkę z założeniem jej 
100% wykorzystania. 
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ROZDZIAŁ I 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. UBEZPIECZAJĄCY 

Gmina Złoczew 
Ul. Szkolna 16 
98-270 Złoczew 
REGON 730934588 

   NIP 8272234466 
 

2. UBEZPIECZONY 

Gmina Złoczew 

Ul. Szkolna 16 

98-270 Złoczew 

REGON 730934588 

NIP 8272234466 

oraz Jednostki Organizacyjne: 

Urząd Miejski w Złoczewie 
Ul. Szkolna 16 / ul. Szeroka 17 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272234466 
REGON: 730934588 
 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie 
Ul. Szeroka 6 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272011909 
REGON: 731490053 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Ul. Burzenińska 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108305 
REGON: 5273369 
 

 
Miejski Ośrodek Kultury 
Ul. Szkolna 16 
98-270 Złoczew 
NIP: 8272011878 
REGON:731455275 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA  
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Złoczewie  
Ul. Burzenińska 4/6 
98-270 Złoczew 
NIP 827-232-44-71 
REGON 386643090 

 
Szkoła Podstawowa w Broszkach 
Broszki 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108067 
REGON: 1149483 
 
Szkoła Podstawowa w Stolcu 
Stolec 35 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108050 
REGON: 1149490 
 
Szkoła Podstawowa w Unikowie 
Uników 4 
98-270 Złoczew 
NIP: 8271108044 
REGON: 1149477 
 
Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 
Ul. Cmentarna 11 
98-270 Złoczew 
NIP: 8270010320 
REGON: 1108799 
 
Jednostki OSP Złoczew: 
- OSP Uników 
- OSP Stolec 
- OSP Grójec Wielki 
- OSP Broszki 
- OSP Stanisławów 
- OSP Łeszczyn 
- OSP Kamasze 
- OSP Złoczew 
 

3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

Wszystkie lokalizacje wskazane w pkt 2, a także wszystkie lokalizacje, w których wymienione 

wyżej jednostki prowadzą działalność. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „„UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  llaattaa  22002200//22002233””,,    

w zakresie: 

5. Sekcja 1. Postanowienia wspólne obowiązujące dla wszystkich sekcji 
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Zadanie I:   
Sekcja 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Sekcja 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów. 
Sekcja 4. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (autocasco). 
 
Zadanie II:   
Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej. 
Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki 
Komunalnej. 
 
Zadanie III:   
Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z wyłączeniem 
Miejskiej Spółki komunalnej. 
Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jednostek Gminy z 
wyłączeniem Miejskiej Spółki komunalnej. 
Sekcja 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich jednostek Gminy  
Sekcja 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. 
 
Sekcja 9. Treść Klauzul zastosowanych w opracowaniu. 
 

6. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1.  Zamawiający przewiduje, że umowa dotycząca realizacji niniejszego postępowania 
obowiązywać będzie od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023 r., z uwzględnieniem 
rocznych okresów rozliczeniowych/polisowych z poszanowaniem terminów 
ubezpieczeń aktualnie obowiązujących.  

2.  W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza 
niż wymieniona powyżej, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 
z postanowieniami poszczególnych sekcji niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje 
przekazywane przez Brokera we wnioskach o zawarcie ubezpieczenia.
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SEKCJA 1. 

 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1.    Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ może być zarówno mienie należące 
do Zamawiającego, mienie będące własnością Skarbu Państwa, przekazane do 
wykonywania działalności statutowej Zamawiającego, jak i mienie wynajęte na podstawie 
umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia – w przypadku, gdy na podstawie zawartej 
umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym, zgłoszone do 
ubezpieczenia. 

 

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA 

2.1. Niniejsza SIWZ zawiera opis minimalnych wymaganych warunków ubezpieczenia. 

2.2. Postanowienia szczególne, zaakceptowane przez strony mają zawsze pierwszeństwo 
przed OWU Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem pkt. 2.3.  

2.3. W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela w jakimkolwiek 
zakresie zawierają zapisy korzystniejsze od zapisów niniejszej SIWZ, stają się one 
obowiązujące i zastępują  mniej korzystne, opisane w poszczególnych sekcjach SIWZ. 

2.4. W odniesieniu do tych warunków ubezpieczenia, co do których nie ma szczegółowych 
uzgodnień w niniejszej SIWZ stosuje się zapisy OWU Ubezpieczyciela.   

 

3. OKRES UBEZPIECZENIA 

3.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie obowiązywania 
ochrony ubezpieczeniowej, zgłoszone zgodnie z OWU i Kodeksem Cywilnym. 

3.2. Ubezpieczyciel  udzieli ochrony ubezpieczeniowej na okres: 

3.2.1. Zadanie I: od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023r. z uwzględnieniem rocznych 
okresów rozliczeniowych/polisowych, z poszanowaniem terminów ekspiracji 
dotychczasowych umów ubezpieczenia (wskazanych w Rozdziale II niniejszego 
załącznika – Dane do oceny ryzyka).  

3.2.1.1. Ubezpieczenia obowiązkowe (OC p.p.m.): w odniesieniu do 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC p.p.m.) Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zastosowania Klauzuli 
wyrównania okresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych (KKOM001). Ubezpieczenia obowiązkowe będą zawierane 
na okres: 

a) W pierwszym roku  obowiązywania umowy - od dnia ekspiracji 
dotychczasowej polisy lub daty zakupu/zarejestrowania 
pojazdu/zgłoszenia nowo zakupionego pojazdu do ubezpieczenia  – 
na okres roczny, z zastrzeżeniem możliwości jej rozwiązania 
za porozumieniem stron z dniem 22.10.2021 r. i zawarcia nowego 
ubezpieczenia od dnia 23.10.2021 r. na kolejny roczny okres 
ubezpieczenia; 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH SEKCJI  
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b) W drugim roku obowiązywania umowy - w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą 
zawierane na okres roczny, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów nowo 
nabytych w trakcie rocznego okresu ochrony, istnieje możliwość 
rozwiązania umowy w rocznicę polisy i zawarcia nowego, na kolejny 
roczny okres ubezpieczenia. 

c) W trzecim roku obowiązywania umowy - w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą 
zawierane na okres roczny. 

3.2.1.2. Ubezpieczenia dobrowolne (AC/NNW) – w odniesieniu do ubezpieczeń 
dobrowolnych Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawierania ubezpieczeń 
krótkoterminowych, zgodnie z terminami, wynikającymi z wniosków 
brokerskich. Ubezpieczenia dobrowolne będą zawierane na okres: 

a) W pierwszym roku obowiązywania umowy – od dnia ekspiracji 
dotychczasowej polisy lub daty zakupu/zarejestrowania 
pojazdu/zgłoszenia nowo zakupionego pojazdu do ubezpieczenia – 
do dnia 22.10.2021 r. 

d) W drugim roku obowiązywania umowy – w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą 
zawierane na okres roczny, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów nowo 
nabytych w trakcie rocznego okresu ochrony, istnieje możliwość 
zawarcia polisy krótkoterminowej, do dnia rocznicy polisy. 

a)  W trzecim roku obowiązywania umowy - w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą 
zawierane na okres roczny. 

 
3.2.2. Zadanie II:  od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023 r. z uwzględnieniem rocznych 

okresów rozliczeniowych/polisowych, z poszanowaniem terminów ekspiracji 
dotychczasowych umów ubezpieczenia. 

3.2.3. Zadanie III:  od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023 r. z uwzględnieniem rocznych 
okresów rozliczeniowych/polisowych, z poszanowaniem terminów ekspiracji 
dotychczasowych umów ubezpieczenia. 
 

 

4. SUMY UBEZPIECZENIA/LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

4.1. Wszystkie sumy ubezpieczenia, limity i podlimity odpowiedzialności, sumy gwarancyjne 
– odnoszą się do każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

4.2. Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne/limity i podlimity odpowiedzialności, zgłoszone 
do ubezpieczenia, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

4.3. Górną granicą odpowiedzialności za poszczególny przedmiot ubezpieczenia stanowi 
wartość tego przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia. 

4.4. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia, za wyjątkiem sum określonych w systemie na pierwsze ryzyko, 
limitów dodatkowych oraz sum gwarancyjnych i podlimitów odpowiedzialności 
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadanego mienia oraz sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach NNW. 
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4.5. Konsumpcja sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych/limitów i podlimitów 
odpowiedzialności, następuje po wypłacie odszkodowania. 

4.6. Podwyższenie lub uzupełnienie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu, 
podlimitu odpowiedzialności następuje na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu 
dodatkowej składki, zgodnie z Klauzulą odnawiania limitów (KA006), której treść 
znajduje się w końcowej części niniejszego Rozdziału.  

 

5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

5.1.    Składka należna Ubezpieczycielowi za cały okres udzielanej ochrony będzie płatna: 

5.1.1. Zadanie I:  

Ubezpieczenia komunikacyjne – w 2 ratach:  
I - w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, nie wcześniej niż 02.01. kolejnego 
okresu ubezpieczenia  
II – w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia polisy. 

5.1.2.    Zadanie II i Zadanie III 

 Składka płatna w 2 ratach. 
I – do 15 stycznia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, 
II – do 15 lipca każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

5.2.   W odniesieniu do ubezpieczeń krótkoterminowych składka będzie naliczana zgodnie z zasadą 
pro rata temporis, za każdy dzień udzielanej ochrony, a Ubezpieczyciel nie będzie stosował 
składek minimalnych. 

5.3.    W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów składka będzie 
naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.  

5.4.    Stawki i składki obowiązujące dla Umowy o wykonanie zamówienia zawartej na podstawie 
niniejszej SIWZ obowiązują przez cały okres udzielanej ochrony. 

5.5.    Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłaconego odszkodowania o wartość składki 
należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. 

5.6.    Składka z tytułu rozliczenia klauzuli automatycznego objęcia nowo nabytego mienia, będzie 
płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, zgodnie z Klauzulą 
automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia (KA001). 

5.7.    Ubezpieczający może wystąpić o prolongatę płatności składki przed wyznaczoną datą 
płatności. 

5.8.    Brak zapłaty składki/którejkolwiek raty składki nie powoduje ustania ochrony 
ubezpieczeniowej.  

5.9.    Jeżeli wpłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku, urzędzie 
pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. 
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6. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE 

6.1. Ubezpieczyciel wystawi, na podstawie aktualnych danych na dzień zgłoszenia do 
ubezpieczenia, następujące dokumenty, potwierdzające zawarcie umowy w ramach 
niniejszego postępowania: 

Zadanie I 

6.1.1. Polisy OC/AC/NNW w odniesieniu do pojazdów wskazanych do ubezpieczenia oraz 
dla pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy. 

6.1.2. Certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC obowiązkowego dla 
każdego pojazdu, objętego ochroną ubezpieczeniową. 

 

Zadanie II 

6.1.3. Polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

6.1.4. Polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

Zadanie III 

6.1.5. Polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

6.1.6. Polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.1.7. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
oraz posiadanego mienia. 

6.1.8. Polisę ubezpieczenia NNW członków OSP. 

 

7. USTALENIA DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI ZAWARTYCH UMÓW UBEZPIECZENIA 

7.1. Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do Ubezpieczyciela – jednostki, 
która zawarła umowę ubezpieczenia. 

7.2. Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych i zaakceptowanych przez Strony  
procedur likwidacji szkód. 

7.3. Wstępny projekt procedur likwidacji szkód, zostanie przekazany wyłonionemu w trakcie 
niniejszego postępowania Ubezpieczycielowi, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 
o wykonanie zamówienia. Strony wspólnie wypracują ostateczną ich treść, która zostanie 
wdrożona po akceptacji zapisów przez Ubezpieczyciela. 

7.4. Ubezpieczyciel wyznaczy do obsługi/kontaktu w sprawach niniejszej umowy (ze wskazaniem 
danych kontaktowych): 

7.4.1. Co najmniej 1 osobę do obsługi merytorycznej zawartych ubezpieczeń.  

7.4.2. Co najmniej 1 osobę do obsługi szkód. 

7.5. Ubezpieczyciel będzie na bieżąco informował Ubezpieczonego i Brokera o wypłaconych 
odszkodowaniach i ewentualnych odmowach wypłaty odszkodowania w odniesieniu do szkód, 
zgłoszonych w ramach obowiązujących umów ubezpieczenia. 

7.6. Zbiorcze raporty szkodowości z rozbiciem kwot na poszczególne ryzyka, objęte ochroną  
w ramach niniejszego postępowania, będą przekazywane Ubezpieczonemu i Brokerowi  
w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
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8. REGRES UBEZPIECZENIOWY 

8.1.  Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się 
co następuje: 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa  
do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania 
Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na 
rzecz Ubezpieczonego pracę/zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym 
wolontariusze, stażyści, praktykanci, również z użyciem mienia będącego w posiadaniu 
Ubezpieczonych. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby 
umyślnie.  
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ZADANIE I 

OBEJMUJE SEKCJĘ 2, SEKCJĘ 3 I SEKCJĘ 4 

 

SEKCJA 2. 

 
1. Postanowienia ogólne  

1.1  Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy podlegające rejestracji 
w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz pojazdy 
niepodlegające obowiązkowi rejestracji, będące w posiadaniu Ubezpieczającego oraz nowo 
zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia.  

1.2  Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). 

 
2.    Suma gwarancyjna 

2.1   Suma gwarancyjna - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1152,  ze zm.). 

 
2.2 Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego  

przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.  

2.3 Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej, określonej  
w Ustawie, o której mowa w pkt. 2.1.  

2.4 W odniesieniu do pojazdów, zgłaszanych do ubezpieczenia, Ubezpieczyciel każdorazowo 
będzie przyjmował minimalną sumę gwarancyjną, obowiązującą w dniu zawarcia umowy 
ubezpieczenia.  

2.5 W przypadku zwiększenia minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej w trakcie obowiązywania 
umowy, zawartej na podstawie niniejszego postępowania przetargowego, składka  
za ubezpieczenia pozostanie bez zmian. 

 
3. Składka 
3.1.  W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 

składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do każdego pojazdu. 
 
4. Postanowienia szczególne 
4.1.  Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wystawi potwierdzenie udzielania ochrony OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta - bez pobierania 
dodatkowej składki. 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE  
W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW (OC)  
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5. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych – OBLIGATORYJNE 
5.1.  KKOM001 – Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
5.2.   KKOM002 – Klauzula warunków i taryf 

 

 

 

SEKCJA 3. 
 

 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
1.1 Umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie 

RP, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na 
zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego – kierowcy lub pasażerów. 

 
2. Suma ubezpieczenia. 
2.1 Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci. W pozostałych przypadkach wysokość 
świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu 
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

 
3.  Składka 
3.1. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) składka zostanie określona 

kwotowo w odniesieniu do każdego pojazdu. 
 

4. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów – 
OBLIGATORYJNE 

4.1. KKOM002 – Klauzula warunków i taryf 
4.2. KKOM003 – Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW kierowcy  

i pasażerów 
4.3. KKOM004 – Klauzula rozliczenia składek 
4.4. KKOM005 – Klauzula prolongacyjna 

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW (NNW)  
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SEKCJA 4. 
 

 

1.  Przedmiot ubezpieczenia 
1.1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy podlegające rejestracji 

na terenie RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz pojazdy 
niepodlegające obowiązkowi rejestracji, wraz z wyposażeniem, zgłoszone do ubezpieczenia 
na podstawie wniosku oraz wszystkie pojazdy nowo zakupione od dnia zgłoszenia ich  
do ubezpieczenia.  

 
2. Zakres ubezpieczenia obligatoryjny: 

2.1. Ubezpieczenie Autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży 
2.1.1. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe i jego 

wyposażeniu dodatkowym, polegające na (zakres minimalny): 
a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły 

mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; 

b) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich, 
w tym również włamania; 

c) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych lub ich 
następstw: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu 
atmosferycznego, huraganu, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi, samoistnego 
otwarcia pokrywy przedniej silnika lub bagażnika; 

d) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: nagłego 
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 

e) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej; 

f) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 
g) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 

kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 
h) Mechaniczne uszkodzenie zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania. 
„Kradzież” rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 

279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, 
zabezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczyciela. 

 
2.1.2.  W przypadku, gdy zgodnie z OWU Ubezpieczyciela wynika szerszy zakres ochrony 

(ubezpieczenie na ryzykach nienazwanych) – ochrona ubezpieczeniowa będzie zgodna  
z szerszym zakresem odpowiedzialności, regulowanym przez OWU. 

2.1.3.  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AC obejmuje szkody powstałe na terytorium RP. 
2.1.4.  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie KR obejmuje terytorium RP. 
2.1.5. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia 

może być rozszerzony o ochronę poza granicami RP, w tym także o ryzyko KR  
na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

2.1.6.  Ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania do warsztatu naprawczego oraz koszty 
postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu w wysokości nie przekraczającej 10% sumy 
ubezpieczenia określonej w polisie, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym że, uzasadnione 
koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć: 1 000 PLN w przypadku 
transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem, 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC/KR)  
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że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela zakładu 
ubezpieczeń, oraz 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów. 

2.1.7.  Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego 
pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu  
nie miał wpływu na zaistnienie szkody. Powyższe postanowienie ma zastosowanie 
jedynie w przypadku, gdy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia 
terminu ważności badania technicznego. 

2.1.8.  Ubezpieczyciel pokryje koszty przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego,  
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), do którego zobowiązuje 
Ubezpieczonego art. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 nr 1844 z późn. zmianami) 

2.1.9. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, 
w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze 
niż określone w niniejszym postępowaniu, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo 
zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie to 
naruszać warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 

2.1.10. Na wniosek Ubezpieczającego, zakres ubezpieczenia pojazdów może być objęty ochroną 
tylko w zakresie OC/NW. 

 
 
3. Suma ubezpieczenia 

3.1. Dla wszystkich pojazdów fabrycznie nowych – suma ubezpieczenia ustalana jest na 
podstawie faktury zakupu z uwzględnieniem podatku VAT (brutto) lub bez uwzględniania 
podatku VAT (netto), zgodnie z deklaracją Ubezpieczającego (wskazanie we wniosku 
o ubezpieczenie). 

3.2. Dla pojazdów używanych suma ubezpieczenia zostanie określona na podstawie katalogów 
INFO-EXPERT lub EUROTAX, podwyższona o wartość wyposażenia dodatkowego. 

3.3. W każdym przypadku dodatkowe wyposażenie pojazdu ubezpieczone jest razem 
z pojazdem, a jego wartość zawarta jest w sumie ubezpieczenia. 

3.4. Suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie odszkodowania. 
 
 
4. Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania. 

4.1. Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku posiadania przez Ubezpieczycieli 
dodatkowych narzędzi, produktów, porozumień z Zakładami Naprawczymi, związanych  
z możliwością przyspieszenia terminu oględzin pojazdów po szkodzie, zostaną one 
zaproponowane Zamawiającemu bez pobierania dodatkowej opłaty. 

4.2. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z uwzględnieniem podatku VAT lub bez 
uwzględniania podatku VAT w zależności od rodzaju wartości (netto lub brutto) przyjętej 
do ubezpieczenia. 

4.3. Podstawą do wypłaty odszkodowania w wartości brutto będzie oryginał faktury, 
refaktura lub kopia faktury poświadczona za zgodność z oryginałem wraz  
z oświadczeniem podpisanym przez uprawnioną osobę w imieniu Ubezpieczającego, że 
nie dokona on w związku z zaistniałą szkodą odliczenia podatku VAT. 

4.4. W przypadku powstania szkody częściowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał 
amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu 
hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego i innych 
ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu). 

4.5. Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy redukcyjnej ani udziału własnego 
w szkodzie.  
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4.6. Franszyza integralna – 300,00 zł.   
4.7. W przypadku szkód kradzieżowych i całkowitych w pojazdach fabrycznie nowych, za 

szkody powstałe w okresie 6 miesięcy od daty zakupu pojazdu, górną granicą 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu.  

4.8. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu. 
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo przyjęcia odszkodowania w wysokości wynikającej 
ze sporządzonej przez Ubezpieczyciela kalkulacji. Wymaga to każdorazowego 
oświadczenia Ubezpieczającego. 

4.9. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy 
przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą. 

4.10. Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość 
składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. 

 

5. Składka 
5.1. Ubezpieczyciel przedstawi składkę procentowo i kwotowo w odniesieniu do każdego 

pojazdu. 
5.2.  W odniesieniu do pojazdów powyżej 10 roku eksploatacji Ubezpieczyciel może zastosować 

składki minimalne, z zastrzeżeniem, że składka minimalna nie może być wyższa niż 300 zł. 
 

6. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu AC/KR  – OBLIGATORYJNE 
7.1. KKOM002 – Klauzula warunków i taryf 
7.2. KKOM004 – Klauzula rozliczenia składek 
7.3. KKOM005 – Klauzula prolongacyjna 
7.4. KKOM006 – Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego 
7.5  KKOM007 – Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia AC/KR 
 
 
8.  KLAUZULE DODATKOWE - PUNKTOWANE W UBEZPIECZENIU AC/KR  - FAKULTATYWNE 
 
8.1. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 1 
KKOM012 – Klauzula dotycząca pozostałości po szkodzie 
 
8.2.   KLAUZULA PUNKTOWANA NR 2 
KKOM009 – Klauzula dotycząca kluczyków i  dokumentów pozostawionych w pojeździe. 
 
8.3.  KLAUZULA PUNKTOWANA NR 3 
KKOM010 – Klauzula odstąpienia od franszyzy integralnej 
 
8.3.  KLAUZULA PUNKTOWANA NR 4 
KKOM011 – Klauzula przyspieszonych oględzin – 2 dni robocze od dnia zgłoszenia szkody
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ZADANIE II 

OBEJMUJE SEKCJĘ 5, SEKCJĘ 6,  SEKCJĘ 9 

ZADANIE III  

OBEJMUJE SEKCJĘ 5, SEKCJĘ 6, SEKCJĘ 7, SEKCJĘ 8,  SEKCJĘ 9 
 

 

SEKCJA 5. 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia/ suma ubezpieczenia/ rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia. 
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie mienia: 

1.1.1. Budynki wraz z instalacjami, oszkleniem i innymi elementami wyposażenia budynków 
1.1.2. Budowle, w tym zdroje uliczne, boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie uliczne,  

pomniki, siłownie zewnętrzne, podziemna sieć wodociągowa, kanalizacyjna,  
ciepłownicza, itp. 

1.1.3. Pozostałe środki trwałe -  maszyny i urządzenia (grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem sprzętu 
elektronicznego o okresie eksploatacji do 5 lat oraz pojazdów podlegających 
rejestracji), środki trwałe niskocenne, w tym wyposażenie placów zabaw, boisk 
sportowych, oświetlenie uliczne i okolicznościowe, choinki świąteczne, wiaty uliczne 
itp. 

1.1.4. Wyposażenie poza ewidencją środków trwałych. 
1.1.5. Środki obrotowe. 
1.1.6. Mienie osób trzecich. 
1.1.7. Nakłady adaptacyjne. 
1.1.8. Mienie pracownicze. 
1.1.9. Gotówka. 
1.1.10. Szyby i inne przedmioty szklane (w ramach klauzuli KP001 znajdującej się w dalszej 

części opracowania). 
1.1.11. Księgozbiory (w ramach klauzuli KP014 znajdującej się w dalszej części opracowania).  

1.2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, limitów 
odpowiedzialności, rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenia znajdują się w tabelach 
w Rozdziale II niniejszego załącznika. 

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania może być zarówno mienie 
należące do Zamawiającego, jak i mienie wynajęte na podstawie umowy leasingu, najmu, 
dzierżawy, użyczenia itp. w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek 
ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym, zgłoszone do ubezpieczenia.  

1.4. Informacja o właścicielu mienia (Ubezpieczonym) będzie każdorazowo przekazywana przy 
zgłaszaniu mienia do ubezpieczenia. 

1.5. Wszystkie sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dotyczą każdego rocznego okresu 
ubezpieczenia 

1.6. Treść klauzul mających zastosowanie w niniejszym opracowaniu została określona w Sekcji 10. 
niniejszego Rozdziału. 

1.7. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowania w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia za wyjątkiem sum określonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych 
w niniejszym opracowaniu limitów dodatkowych.  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  
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1.8. Konsumpcja sum ubezpieczenia ustalonych na pierwsze ryzyko następuje po wypłacie 
odszkodowania. 

1.9. Podwyższenie lub uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego  
i po opłaceniu dodatkowej składki, z zastrzeżeniem treści dodatkowych klauzul zastosowanych 
w niniejszym opracowaniu. 

1.10. Ustalone podlimity w systemie na pierwsze ryzyko w ramach poszczególnych ryzyk, grup 
mienia i/lub klauzul stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

1.11. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za poszczególny przedmiot majątku stanowi 
wartość tego przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia. 

 
2. Zakres ubezpieczenia 
2.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 

Ubezpieczającego zdarzenia losowe powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętych 
ochroną grup mienia, zgodnie z treścią obowiązujących OWU po uwzględnieniu dodatkowych 
klauzul i warunków szczególnych zaakceptowanych przez strony. 

 
3.  Franszyza i udział własny 
3.1. Franszyza integralna – wykupiona. 
3.2. Franszyza redukcyjna - wykupiona.  
3.3. Udział własny – nie ma zastosowania  za wyjątkiem ustalonych odrębnie w treści klauzul.  
3.4. Franszyza oraz udziały własne nie mają również zastosowania przy ubezpieczeniu szyb  

od stłuczenia i mienia osób trzecich (w tym szatnie) oraz mienia pracowniczego. 
 
4. Wartość przyjęta do ubezpieczenia 
 
4.1. Budynki – jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość początkową na zapisach księgowych 

bez względu na stopień zużycia technicznego lub wartość odtworzeniową, zgodnie z deklaracją 
Ubezpieczającego. 

4.2. Budowle - jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość początkową na zapisach księgowych 
bez względu na stopień zużycia technicznego lub wartość odtworzeniową, zgodnie z deklaracją 
Ubezpieczającego. 

4.3. Maszyny, urządzenia - jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość początkową na zapisach 
księgowych bez względu na stopień zużycia technicznego lub wartość odtworzeniową, zgodnie 
z deklaracją Ubezpieczającego. 

4.4. Środki trwałe niskocenne - jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się łączną wartość zakupu. 
4.5. Wyposażenie - jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się łączną wartość zakupu. 
4.6. Mienie osób trzecich - jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się najwyższą przewidywaną 

wartość mienia przejętego w celu przechowania, wyliczoną wg cen ich nabycia i/lub  
wytworzenia.  

4.7. Nakłady adaptacyjne – ubezpieczone są w wartości odtworzeniowej, jako sumę ubezpieczenia 
przyjmuje się wartość już poniesionych oraz przewidzianych w okresie ubezpieczenia kosztów 
inwestycji w obce środki trwałe. 

4.8. Mienie pracownicze – jako sumę ubezpieczenia przyjęto limit w wysokości 500,00 zł na 
jednego pracownika. Łączna suma odpowiada maksymalnej przewidywanej wysokości szkody 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4.9. Gotówka i inne wartości pieniężne – sumę ubezpieczenia stanowią: 
a) dla krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówki) – według ich wartości 

nominalnej,  
b) dla czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę – według 

osiągalnej ceny sprzedaży, 
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c) dla złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców oraz wyrobów z wszystkich 
wymienionych wcześniej metali, kamieni szlachetnych i pereł – według ceny zakupu lub 
kosztów wytworzenia. 

 
4.10. Szyby – jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się najwyższą przewidywaną wysokość szkody 

w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
4.11. Księgozbiory – zgodnie z Klauzulą nr KP014 znajdującą się w dalszej części opracowania. 
 
5. Wysokość szkody 
5.1. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w wartości początkowej na zapisach księgowych  

oraz wartości odtworzeniowej od wysokości szkody nie odlicza się amortyzacji i zużycia 
technicznego. 

5.2. Do wysokości szkody dolicza się, poniesione przez ubezpieczającego uzasadnione 
i udokumentowane koszty zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem, niedopuszczenia do 
zwiększenia strat, uprzątnięcia pozostałości oraz inne dodatkowe koszty, które są włączone 
klauzulami niniejszej SIWZ. 

5.3. Wysokość szkody w odniesieniu do poszczególnych składników mienia. 
5.3.1. Budynki i budowle – jako wysokość szkody przyjmuje się koszty odbudowy lub remontu 

uszkodzonego lub zniszczonego obiektu wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, 
do pełnej wysokości bez względu na stopień zużycia technicznego. 

5.3.2. Maszyny, urządzenia - jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę 
nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych 
bądź zbliżonych parametrach, zwiększone o koszt transportu i montażu, do pełnej 
wysokości bez względu na stopień zużycia technicznego.  

5.3.3. Środki niskocenne i wyposażenie - jako wysokość szkody przyjmuje się wartość 
rzeczywista z zastrzeżeniem, że potrącenie zużycia technicznego nie może przekroczyć 
50%. 

5.3.4. Nakłady adaptacyjne – jako wysokość szkody przyjmuje się koszt odbudowy 
zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia, do pełnej 
wysokości bez względu na stopień zużycia. 

5.3.5. Mienie osób trzecich – jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy/odtworzenia 
uszkodzonego mienia, względnie wartość przedmiotu ubezpieczenia wg cen jego 
nabycia lub wartości określonej w umowie przechowania. 

5.3.6. Mienie pracownicze - jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą,  
z zastrzeżeniem, że w przypadku wypłaty odszkodowania potrącenie z tytułu zużycia 
technicznego nie może być wyższe niż 50% i nie może przekroczyć limitu na jednego 
pracownika, ustalonego w umowie. 

5.3.7. Gotówka - jako wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną, z tym, 
że w odniesieniu do zagranicznych środków pieniężnych równowartość w złotych wg 
kursu średniego NBP z dnia powstania szkody. 

5.3.8. Szyby – jako wysokość szkody przyjmuje się udokumentowany koszt naprawy, stosownie 
do zakresu rzeczywistych uszkodzeń, ustalonych na podstawie przeciętnych cen 
zakładów usługowych, z uwzględnieniem kosztów demontażu, montażu, transportu, 
wykonania znaków reklamowych i informacyjnych. 

5.3.9. Księgozbiory – zgodnie z klauzulą KP014 znajdującą się w dalszej części opracowania. 
 

6. Składka 
6.1. Ubezpieczyciel przedstawi składkę procentowo i kwotowo w odniesieniu do wszystkich 

składników mienia i klauzul dodatkowych, wymagających pobrania dodatkowej składki. 
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7. Szkodowość 
7.1. Informacje o wypłaconych odszkodowaniach znajdują się w Rozdziale II niniejszego załącznika 

– Dane do oceny ryzyka. 
 

8. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
– OBLIGATORYJNE (treść w dalszej części niniejszego rozdziału) 
 

I. KLAUZULE DODATKOWE – DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA (KZ): 
1. KZ001 -  Klauzula szkód przepięciowych – wyładowania atmosferyczne – bez limitu/do wysokości sumy 

ubezpieczenia, pozostałe - limit 500 000,00 zł 

2. KZ002 - Klauzula ubezpieczenie dewastacji niezwiązanej z kradzieżą – limit 250 000,00 zł/                       

10 000,00 zł – szkody estetyczne/w odniesieniu do wiat przystankowych – limit 30 000,00 zł 

3. KZ003 – Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – limit 200 000,00 zł 

4. KZ004 – Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii/uszkodzeń – limit 250 000,00 zł 

5. KZ006 – Klauzula ubezpieczenia ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli – limit 500 000,00 zł 

6. KZ007 – Klauzula ubezpieczenia strajku, rozruchów i zamieszek społecznych – limit 500 000,00 zł 

7. KZ008 – Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu – limit 1 000 000,00 zł 

8. KZ010 - Klauzula reprezentantów  
9. KZ011 – Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej – limit 5 000,00 zł 

 
 

II. KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA (KA) 
1. KA001 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia -20% łącznej s.u. 

2. KA002 – Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji – 
limit 1 00 000,00 zł na jedną i wszystkie lokalizacje 

3. KA003 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w nienazwanych lokalizacjach – 
limit 100 000,00 zł 

4. KA005 – Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia 

5. KA006 - Klauzula dotycząca odnawiania limitów 
6. KA009 - Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w wyniku 

ewentualnych zmian uregulowań prawnych 
 
 
III. KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA (KP) 
1. KP001 - Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – limit 50 000,00 zł 

2. KP003 - Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych – limit 100 000,00 zł 
3. KP004 - Klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu – 

limit 500 000,00 zł 

4. KP008 – Klauzula szkód zalaniowych – limit 250 000,00 zł 
5. KP012 – Klauzula ubezpieczenia artykułów łatwopsujących się wskutek rozmrożenia/ 

niedotrzymania odpowiedniej temperatury – limit 20 000,00 zł 
6. KP014 –Klauzula ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych – limit 650 000,00 zł 

7. KP015 - Klauzula ubezpieczenia mienia tymczasowo magazynowanego lub podczas jego okresowej 
przerwy w eksploatacji – limit 100 000,00 zł 

8. KP016 - Klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich 
9. KP017 – Klauzula objęcia ochroną mienia zarządzanego na podstawie decyzji administracyjnych. 
 
 
IV. KLAUZULE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW (KK) 
1. KK001 - Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limit 500 000,00 zł 

2. KK002 - Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów 
ratownictwa – limit 500 000,00 zł 
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3. KK004 – Koszty odtworzenia dokumentacji – limit 50 000,00 zł 
4. KK005 - Koszty rzeczoznawców – limit 50 000,00 zł 

5. KK010 – Klauzula kosztów restytucji mienia – limit 150 000,00 zł 

6. KK011 – Klauzula kosztów architektów, inżynierów oraz specjalistów od konserwacji zabytków – 
limit 20 000,00 zł 

7. KK012 - Klauzula kosztów poszukiwania wycieków  - limit 25 000,00 zł 

8. KK019 – Klauzula dostosowania się do przepisów prawa – limit 10 000,00 zł 

9. KK023 – Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń – dla budynków własnych -  do wysokości szkody, 

dla budynków obcych limit 10 000,00 zł 

10. KK020 – Klauzula kosztów ewakuacji – limit 50 000,00 zł 

 
 
V. KLAUZULE DOTYCZĄCE SZKODY (KS) 
1.  KS001-  Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
3.  KS004 – Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – limit 500 000,00 zł 

3.  KS005 - Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych 
4. KS007 - Klauzula 48 godzin 
5. KS008 - Klauzula terminu dokonywania oględzin 
6. KS009 - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
7. KS010 - Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie  
8. KS011 - Klauzula wypłaty zaliczki 
9. KS012 - Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli 
10. KS013 - Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń  
11. KS015 - Klauzula inflacyjna 
12. KS016 - Klauzula samolikwidacji 

 
 

VI  POZOSTAŁE KLAUZULE (KD) 
1. KD002 – Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego 
2. KD003 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
3. KD004 - Klauzula prolongacyjna  
4. KD005 - Klauzula warunków i taryf  
5. KD007 – Klauzula jurysdykcji 
6. KD008 - Klauzula obowiązku informacyjnego 
7. KD011 - Klauzula rozwiązania umowy w razie przejścia własności ubezpieczonej nieruchomości lub 

mienia ruchomego  
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8. KLAUZULE DODATKOWE - PUNKTOWANE W UBEZPIECZENIU AR - FAKULATATYWNE  

 
1. KLAUZULA PUNKTOWANA NR  5 

KS017 - Rabat z tytułu niskiej szkodowości 
 

2. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 6 
KD009 - Klauzula błędów i opuszczeń 
 

3. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 7 
KD010 - Klauzula funduszu prewencyjnego 
 

4. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 8 
KZ009 - Klauzula katastrofy budowlanej 
 

5. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 9 
KP002 - Klauzula zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin  
w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej - limit 50 000,00 zł  

 
6. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 10 

KP005 - Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych - limit 500 000,00 zł  
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SEKCJA 6. 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia/ suma ubezpieczenia/ rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia. 
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie mienia  

1.1.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny z osprzętem do 5 lat eksploatacji 
1.1.2. Sprzęt elektroniczny przenośny z osprzętem do 5 lat eksploatacji 
1.1.3. Elektroniczne systemy alarmowe i monitorujące do 5 lat eksploatacji 
1.1.4. Telefony komórkowe  
1.1.5. Oprogramowanie 
1.1.6. Nośniki danych 
1.1.7. Koszty odtworzenia danych i oprogramowania 

1.2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, limitów 
odpowiedzialności, rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenia znajdują się w tabelach  
w Rozdziale II niniejszego Działu. 

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania może być zarówno mienie 
należące do Zamawiającego, jak i mienie wynajęte na podstawie umowy leasingu, najmu, 
dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek 
ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym, zgłoszone do ubezpieczenia.  

1.4. Informacja o właścicielu mienia (Ubezpieczonym) będzie każdorazowo przekazywana przy 
zgłaszaniu mienia do ubezpieczenia. 

1.5. Wszystkie sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dotyczą każdego rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

1.6. Treść klauzul mających zastosowanie w niniejszym postępowaniu została określona w Sekcji 
10 niniejszego Rozdziału. 

1.7. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowania w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia.   

1.8. Konsumpcja sum ubezpieczenia ustalonych na pierwsze ryzyko następuje po wypłacie 
odszkodowania. 

1.9. Podwyższenie lub uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego  
i po opłaceniu dodatkowej składki, z zastrzeżeniem treści dodatkowych klauzul 
zastosowanych w niniejszej SIWZ. 

1.10. Ustalone podlimity w systemie na pierwsze ryzyko w ramach poszczególnych ryzyk, grup 
mienia i/lub klauzul stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

1.11. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za poszczególny przedmiot majątku 
stanowi wartość tego przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia. 

2.  
2. Zakres ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zdarzenia losowe powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu 
ubezpieczenia w postaci sprzętu elektronicznego, danych, nośników danych i oprogramowania – 
zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z treścią obowiązujących OWU po uwzględnieniu 
dodatkowych klauzul i warunków szczególnych zaakceptowanych przez strony. Ochrona dotyczy 
szkód zaistniałych na terytorium RP. 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  
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3.   Zaproponowany zakres ubezpieczenia nie może wyłączać poniższych ryzyk: 
3.1.  Zdarzenia losowe, w tym również huragan, działanie ognia, dymu, sadzy, osmalenie, 

przypalenie, eksplozja, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, akcja 
ratunkowa, 

3.2. Trzęsienie ziemi. 
3.3.  Przewrócenie się drzew lub budowli. 
3.4.  Kradzież z włamaniem, rabunek. 
3.5. Działanie człowieka: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 

świadome zniszczenie przez osoby trzecie 
3.6.  Działanie wody i innych cieczy bez względu na jej źródło i pochodzenie, w tym również wilgoci, 

pary wodnej, cieczy w innej postaci, mrozu, gradu, śniegu  
3.7.  Działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi 
3.8. Zmiana napięcia w sieci instalacji elektrycznej 
3.9.  Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych 
3.10.  Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, ujawnione po okresie gwarancji. 
3.11.  Dewastacja urządzeń alarmowych, monitoringowych zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz 

chronionych obiektów, a także fotoradarów oraz sprzętu audio-video podczas imprez 
plenerowych. 

 
4.  Franszyza i udział własny 

4.1. Udział własny w odniesieniu do: 
a) ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego -  300,00 zł 
b) ubezpieczenia sprzętu przenośnego – 5% min. 300,00 zł 
c) ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, nośników danych i oprogramowania – 5% 
wartości szkody. 

4.2. Franszyza redukcyjna – nie ma zastosowania 
4.3. Franszyza integralna – nie ma zastosowania. 
 
 

5. Systemy ubezpieczeń 
5.1. Systemem na sumy stałe objęty jest: 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny z osprzętem  
 

5.2. Systemem na pierwsze ryzyko objęte są: 
1. Telefony komórkowe  
2. Nośniki danych 
3. Oprogramowanie 
4. Koszty odtworzenia danych i oprogramowania 
5. Koszty dodatkowe 
6. Kradzież zwykła 
 

6. Suma ubezpieczenia i wartości przyjęte do ubezpieczenia 
6.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, elektroniczne systemy alarmowe i monitorujące  

(z wyłączeniem telefonów komórkowych) - ubezpieczony jest w wartości księgowej brutto,  
bez względu na stopień zużycia technicznego, rozumianej jako wartość początkową sprzętu 
elektronicznego z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

6.2. telefony komórkowe -  sumę  ubezpieczenia stanowi  wartość rynkowa aparatów. Przyjęto 
limit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 3 000,00 zł w okresie ubezpieczenia. 
Cena rynkowa rozumiana jest jako cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem 
utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub 
podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania 
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stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, montażu, demontażu, cła oraz innych opłat, 
o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Cenę nabycia jednostki, której nie ma już w 
sprzedaży, ustala się na podstawie ostatniego dostępnego cennika, z korektą na podstawie 
oficjalnego indeksu wzrostu inflacji (wzrostu cen). 
 

6.3. dane i nośniki danych - ubezpieczone są w wartości odtworzeniowej, jako sumę ubezpieczenia 
przyjmuje się wysokość maksymalnej straty, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu 
wskutek jednego zdarzenia losowego. 

6.4. oprogramowanie - ubezpieczone jest w wartości odtworzeniowej, jako sumę ubezpieczenia 
przyjmuje się wysokość maksymalnej straty, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu 
wskutek jednego zdarzenia losowego. 

 
 

7. Wysokość szkody 
7.1. W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej lub/i księgowej od wysokości 

szkody nie odlicza się amortyzacji i zużycia technicznego. 
7.2. Odszkodowanie wypłaca się w wartości odtworzeniowej tylko w przypadku, jeśli uszkodzone 

mienie podlega faktycznemu odtworzeniu po szkodzie, w przeciwnym razie wysokość 
odszkodowania naliczana jest wg wartości rzeczywistej zniszczonego lub utraconego 
przedmiotu.  

7.3. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny z osprzętem - jako wysokość szkody przyjmuje 
się: 

w przypadku szkody całkowitej 
- dla sprzętu nie starszego niż 5 lat - koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub 

o najbardziej zbliżonych parametrach, 
- dla sprzętu starszego niż 5 lat, oraz gdy wymiana lub naprawa nie jest możliwa – wartość 

rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody, 
-  koszty demontażu zniszczonego sprzętu. 
w przypadku szkody częściowej 
- koszty w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu, 
- koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu dokonania napraw, 
- koszty transportu uszkodzonego sprzętu do warsztatu naprawczego i z powrotem 
dane, oprogramowanie, nośniki danych - jako wysokość szkody przyjmuje się wysokość 
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów powstałych po zaistnieniu zdarzenia 
szkodowego w granicach ustalonego limitu, a w szczególności: 
- wymiany utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych wymiennych nośników danych na 

nowe, 
- odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem programów, 
-  odtworzeniem danych rozumiane jako koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub 

koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych. 
 
8. Składka 
8.1. Ubezpieczyciel przedstawi składkę procentowo i kwotowo w odniesieniu do wszystkich 

składników mienia i klauzul dodatkowych, wymagających pobrania dodatkowej składki. 
 
9. Szkodowość 
9.1. Informacje na temat szkodowości znajdują się w Rozdziale II niniejszego załącznika– Dane do 

oceny ryzyka. 
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10. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk - OBLIGATORYJNE 

 

I. KLAUZULE DODATKOWE – DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA  (KZ): 
1. KZ002 – Klauzula ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą (limit wspólny z ryzykiem 

AR) 

2. KZ006 – Klauzula ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli (limit wspólny z ryzykiem AR) 

3. KZ007 – Klauzula ubezpieczenia strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (limit wspólny 

z ryzykiem AR) 

4. KZ008 – Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (limit wspólny z ryzykiem AR)  
5. KZ010 - Klauzula reprezentantów  
6. KZ011 - Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej (limit wspólny z ryzykiem AR) 

 
II. KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA (KA) 

(LIMITY WSPÓLNE Z UBEZPIECZENIEM AR) 
1. KA001 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia 
2. KA002 – Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji 
3. KA003 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w nienazwanych lokalizacjach 
4. KA005 – Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia 
5. KA006 - Klauzula dotycząca odnawiania limitów 
6. KA009 - Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w wyniku 

ewentualnych zmian uregulowań prawnych 
 
III. KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA (KP) 

(LIMITY WSPÓLNE Z UBEZPIECZENIEM AR) 
1. KP003 - Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych  
2. KP008 – Klauzula szkód zalaniowych (limit wspólny z ryzykiem AR) 

3.  KP015 - Klauzula ubezpieczenia mienia tymczasowo magazynowanego lub podczas jego 
okresowej przerwy w eksploatacji 

4.  KP016 - Klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich 
5.  KP017 – Klauzula objęcia ochroną mienia zarządzanego na podstawie decyzji 

administracyjnych. 
7. KP019- Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem 

ubezpieczenia 
8. KP021 - Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o ubezpieczenie nośników obrazu 

w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) – limit 100 000,00 zł 
9. KP022 - Klauzula ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy - limit 

200 000,00 zł 
 

IV. KLAUZULE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW (KK) 
(LIMITY WSPÓLNE Z UBEZPIECZENIEM AR) 

1. KK001 - Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (limit wspólny z ryzykiem 

AR) 
2. KK002 - Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów 

ratownictwa (limit wspólny z ryzykiem AR) 

3. KK005 - Koszty rzeczoznawców (limit wspólny z ryzykiem AR) 

4. KK021 - Klauzula ubezpieczenia dodatkowych nieproporcjonalnych kosztów działalności 
5. KK022 - Klauzula ubezpieczenia dodatkowych proporcjonalnych kosztów działalności 
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V. KLAUZULE DOTYCZĄCE SZKODY (KS) 

1.  KS001-  Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
2.  KS004 – Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (limit wspólny z ubezpieczeniem 

AR) 

3.  KS005 - Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych 
4. KS007 - Klauzula 48 godzin 
5. KS008 - Klauzula terminu dokonywania oględzin 
6. KS009 - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
7. KS010 - Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie  
8. KS011 - Klauzula wypłaty zaliczki 
9. KS014 - Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego  
10. KS016 - Klauzula samolikwidacji – limit 5 000,00 zł 

 
VI  POZOSTAŁE KLAUZULE (KD) 

1. KD002 – Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego 
2. KD003 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
3. KD004 - Klauzula prolongacyjna 
4. KD005 - Klauzula warunków i taryf  
5. KD007 – Klauzula jurysdykcji 
6. KD008 - Klauzula obowiązku informacyjnego 

 
 
11. KLAUZULE DODATKOWE - PUNKTOWANE W UBEZPIECZENIU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD 

WSZYSTKICH RYZYK - FAKULATATYWNE  
 
1. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 11 
 KS017 - Rabat z tytułu niskiej szkodowości  

 
2. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 12 
KD009 - Klauzula błędów i opuszczeń  
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SEKCJA 7. 

 
1. Zakres ubezpieczenia i przedmiot ubezpieczenia 
1.1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest: 

1.1.1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa (czyn niedozwolony) i kontraktowa (niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie zobowiązania), z włączeniem OC za produkt/wykonaną usługę, 
wynikająca z przepisów prawa jako zobowiązanie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz 
osób przez nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilno-
prawnych, w tym praktykantów, stażystów i wolontariuszy do naprawienia szkody. 
Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych na skutek wypadku ubezpieczeniowego, 
wyrządzonych osobie trzeciej oraz skutków tych szkód, jeżeli ich powstanie pozostaje w 
związku z posiadanym mieniem, prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością, w tym 
wprowadzaniem do obrotu produktu i wykonywaniem usług. 

1.1.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych  
w tym władzy publicznej, prowadzeniu innej działalności oraz w związku z posiadanym, 
użytkowanym lub administrowanym mieniem, określona m. in. w art. 417 do 4172 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz odpowiedzialność wynikająca w szczególności 
z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i innych 
szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz statutu jednostek organizacyjnych 
w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu.  

 
2. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego i szkody 

2.1  Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 
zdrowia, a także utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia 
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta 
strata finansowa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje, gdy wypadek ubezpieczeniowy 
zaistniał w okresie ubezpieczenia.  

2.2.  Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za 
powstałe szkody oraz ich następstwa: 

2.2.1. na osobie - powstałe na skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
obejmujące także zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, koszty leczenia, 
rehabilitacji, jak również odszkodowanie za utracone korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, 
2.2.2. rzeczowe – straty rzeczywiste powstałe w skutek zniszczenia, uszkodzenia, lub 
utraty rzeczy, a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby 
mu szkody nie wyrządzono, 
2.2.3. majątkowe – w postaci czystej straty finansowej – uszczerbek majątkowy nie 
będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

2.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie obowiązywania 
ochrony ubezpieczeniowej, zgłoszone zgodnie z OWU i Kodeksem Cywilnym. 

 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

3.1. W ramach sumy gwarancyjnej, do wysokości określonych podlimitów, stanowiących górną 
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela (sumy gwarancyjne i podlimity odpowiedzialności – 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
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zgodnie z tabelami Rozdziału II – Dane do oceny ryzyka) Ubezpieczyciel odpowiada 
w szczególności za: 

3.1.1. Szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy  
(OC pracodawcy); 

3.1.1.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony w odniesieniu do szkód poniesionych przez 
pracowników także w zakresie zobowiązań przewyższających lub nieobjętych 
kwotami świadczeń wypłaconych poszkodowanym pracownikom na 
podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3.1.1.2. Ochrona obejmuje wypadki zaistniałe na terytorium RP, a także poza jego 
granicami, pod warunkiem, że pracownik wykonuje czynności zawodowe za 
zgodą pracodawcy i/lub na jego rzecz. 

3.1.1.3. Zakres ubezpieczenia nie może wyłączać szkód rzeczowych, z zastrzeżeniem: 

3.1.1.3.1. braku ochrony w odniesieniu do kradzieży pojazdów, 

3.1.1.3.2. warunkiem udzielenia ochrony jest pozostawienie pojazdu  
w miejscu do tego przeznaczonym  

3.1.1.3.3.  franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych w 
wysokości 200,00 zł w każdej szkodzie. 

 

3.1.2. Szkody związane z zarządzaniem i administrowaniem drogami  

3.1.2.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe 
w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg publicznych, 
pozostających w zarządzie Ubezpieczonych, zgodnie z Ustawą z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawą Prawo ruchu drogowego 
i innych szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych,  
a w szczególności: 

1) powstałe wskutek złego stanu technicznego pasa drogowego, wynikającego 
z uszkodzeń nawierzchni korony drogi w postaci ubytków, wyrw, kolein, 
zapadnięcia się, rozmycia oraz na skutek osuwania się drogi; 

2) powstałe z powodu śliskości nawierzchni, w tym śliskości zimowej; 
3) których bezpośrednią przyczyną są przewracające się i leżące w pasie drogi 

drzewa lub konary oraz wszelkiego rodzaju przedmioty i materiały porzucone lub 
naniesione na drogę, w tym także rozlane na nawierzchni śliskie ciecze; 

4) powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdni, 
spowodowaną zadrzewieniem, brakiem oznakowania lub błędnym oznakowaniem 
drogowych obiektów inżynierskich; 

5) powstałe w związku z pokrywami studzienek i wpustów ulicznych znajdującymi się 
w pasie drogowym w przypadku, gdy odpowiedzialność cywilna spoczywa na 
Zarządcy; 

6) powstałe w związku z oznakowaniem pionowym i poziomym, sygnalizacją świetlną 
lub ich brakiem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7) powstałe na odcinkach pasów drogowych przekazanych przez Ubezpieczającego 
wykonawcom do remontów, modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – 
eksploatacyjnych w przypadku roszczeń zgłoszonych do Zarządcy. W zakresie 
w jakim odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi wykonawca robót 
Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu; 
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8) powstałe na skutek zalania i podtopienia nieruchomości w związku 
z odwodnieniem drogi; 

9) powstałe na skutek kolizji z dziką zwierzyną w związku z jej wtargnięciem na pas 
drogowy, jeżeli za powstałą szkodę odpowiedzialność ponosi Zarządca; 

10) powstałe w związku z ustanowieniem objazdów na innych drogach w czasie 
prowadzenia remontów na drogach objętych ubezpieczeniem; 

11) powstałe na skutek wypadków na drogach, a będące przedmiotem postępowania 
i orzeczeń sądów zagranicznych. 

Powyższe ryzyka dotyczą również obiektów mostowych. 

Przez określenie „drogi” rozumie się także wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz dla ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się 
w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drzewami, krzewami, 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
pozostającymi w zarządzaniu Ubezpieczonego.  
 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) kolejne, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie dwóch dni 
roboczych od dnia zgłoszenia pierwszej szkody; 

2) powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te 
nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ruchu 
drogowym oraz innych aktualnych przepisach, w przypadku kiedy obowiązek 
oznakowania spoczywa na wykonawcy robót; 

3) wyrządzone przez osoby, za działania, których Zarządca ponosi odpowiedzialność, 
będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających 
środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do 
tych osób. 

3.1.3. Szkody zaistniałe w wyniku awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, a także szkód 
powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 

3.1.4. Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

3.1.5. Szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu 

3.1.6. Szkody wyrządzone w mieniu najmowanym (nieruchomości i mienie ruchome) 
należącym do osób trzecich (OC najemcy);  

3.1.6.1. Zakres ubezpieczenia nie może wyłączać szkód w sprzęcie elektronicznym lub 
komputerowym. 

3.1.7. Szkody w środowisku naturalnym 
3.1.7.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rzeczowe 

i osobowe wyrządzone w środowisku naturalnym powstałe pośrednio lub 
bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, gruntu, wody jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, o ile 
przedostanie się substancji zostało stwierdzone przez Ubezpieczonego lub 
inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania.  

3.1.7.2. Ubezpieczyciel  odpowiada także za szkody wyrządzone w środowisku 
naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia przez pojazdy podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  
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wyłącznie w zakresie art. 38 ust. 4 (zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, 
Obowiązkowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych. 

3.1.7.3. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest spełnienie poniższych 
wymogów: 
a) początek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 

substancji  miał miejsce w okresie ubezpieczenia, nie wcześniej niż przed 
datą rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,  

b) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju 
uwalniania substancji niebezpiecznych jest nagła, nie zamierzona ani nie 
przewidziana przez ubezpieczonego przy zachowaniu należytej 
staranności przy prowadzeniu działalności, 

c) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju 
uwalniania substancji niebezpiecznych była możliwa do zidentyfikowania 
przez ubezpieczonego lub osobę trzecią i  stwierdzone protokołem 
służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 

d) w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczony nie naruszył 
w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do 
przestrzegania których jest zobowiązany. 

3.1.8. Szkody wyrządzone w związku z realizacją zadań opiekuńczych, oświatowo – 
wychowawczych i rekreacyjnych  

3.1.9. Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym 
przez ubezpieczonego (w tym odpowiedzialność za mienie pozostawione 
w szatniach). 

3.1.10. Szkody wyrządzone w związku z organizacją pobytów osób poza placówką 
oświatowo – wychowawczą i opiekuńczą na terenie kraju i poza jego granicami 
(międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży)  

3.1.11. Szkody wyrządzone osobom korzystającym z basenów, kąpielisk, boisk, placów 
zabaw, obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych  

3.1.12. Szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki przez 
Ubezpieczonego  

3.1.13. Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem zbiorowym 
w ramach imprez okolicznościowych  

3.1.14. Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych  

3.1.14.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody osobowe 
i rzeczowe spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 
powstałych w związku z działalnością statutową Ubezpieczonego, 
powstałych w szczególności w związku ze zbiorowym żywieniem oraz 
świadczeniem drobnych usług medycznych przez personel medyczny, tj. 
szczepienia, opatrunki, itp. 

3.1.14.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

e) Powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 

f) Spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których 
istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony 
wiedział, 
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g) Spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych 
encefalopatii gąbczastych oraz HIV. 

3.1.15. Szkody w mieniu pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych. 

3.1.16. Szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

3.1.16.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku 
z odpowiedzialnością cywilną organizatora imprez masowych nie 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 

3.1.16.2. Ubezpieczenie nie może wyłączać szkód: 

a) Wyrządzonych wykonawcom, zawodnikom, sędziom uczestniczącym 
w imprezie 

b) Spowodowanych przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział 
w imprezie, z zachowaniem prawa do regresu 

c) Spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli 

d) Wyrządzone podczas pokazów sztucznych ogni. 

e) Szkód w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu. 

3.1.17. Szkody wyrządzone przez osoby skierowane wyrokiem sądu  do prac społecznie 
użytecznych a także osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy 

3.1.18. Czyste straty finansowe. 

3.1.19. Szkody wzajemne pomiędzy Ubezpieczonymi objętymi jedną umową ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody mające postać czystej straty 
finansowej w zakresie szkód wzajemnych  

3.1.20. Koszty odtworzenia dokumentacji osób trzecich. 

3.1.21. Szkody wyrządzone członkom Ochotniczej Straży Pożarnej  

3.1.21.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec  roszczeń 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej wynikających z Ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
178, poz. 1380 z późn. zm.), którzy w związku z udziałem w działaniach 
ratowniczych lub ćwiczeniach doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub 
mieniu. 

3.1.21.2. Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe. 

3.1.21.3. Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód 
wyrządzonych członkom OSP nie zastępuje ubezpieczenia, którego 
obowiązek zawarcia spoczywa na gminie w oparciu o art. 32 Ustawy z dnia 
21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 
178, poz. 1380 z późn. zm.) 

 
4. Miejsce ubezpieczenia: 

ZAKRES TERYTORIALNY - TEREN RP z rozszerzeniem odpowiedzialności za  szkody wyrządzone 
poza granicami Polski podczas zagranicznych wyjazdów służbowych (z wyłączeniem USA, 
Kanady i Australii). 
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5. Franszyza i udział własny 
5.1. Franszyza integralna – 300,00 zł (nie dotyczy odpowiedzialności za mienie pozostawione  

w szatni) 
5.2. Franszyza redukcyjna/udział własny wykupione, z wyłączeniem: 

5.2.1.  OC pracodawcy gdzie udział własny określa kwota świadczenia należnego 
z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy oraz za wyjątkiem wysokości franszyz i udziałów 
własnych ustalonych odrębnie w treści klauzul.  

5.2.2. Czystych strat finansowych, w tym z tytułu wykonywania władzy publicznej – udział 
własny 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł. 

5.2.3. Szkód rzeczowych zaistniałych poza terytorium RP – franszyza redukcyjna 2 000,00 zł 
5.2.4. OC środowiskowego – udział własny 10% wartości szkody min. 1 000,00 zł 

5.3. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny w szkodzie nie mają zastosowania 
w odniesieniu do szkód na osobie. 

 
6. Suma gwarancyjna  
6.1. Szczegółowe dane dotyczące zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, podlimitów - 

znajdują się w tabelach w Rozdziale II niniejszego załącznika. 
6.2. Wszystkie sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności dotyczą rocznego okresu 

ubezpieczenia. 
6.3. Treść dodatkowych klauzul mających zastosowanie w niniejszym opracowaniu została 

określona w końcowej części Rozdziału I niniejszego załącznika. 
 

7. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
7.1.  W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie ze strony poszkodowanego, 

Ubezpieczony zobowiązany będzie w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody oraz 
ustalić okoliczności powstania szkody. 

7.2. Ubezpieczony zobowiązany będzie niezwłocznie od daty dowiedzenia się o zdarzeniu 
ubezpieczeniowym, z którego może wyniknąć jego odpowiedzialność, zawiadomić 
Ubezpieczyciela o szkodzie i stosować się do jego zaleceń. 

7.3. W razie zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie, będzie on zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela, dostarczając wszelkie posiadane dokumenty 
dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody. 

7.4. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień, dostarczyć 
dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody oraz 
umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

7.5 W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczony będzie miał obowiązek 
powstrzymania się od dobrowolnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, bądź zawarcia 
z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 

7.6  Ubezpieczony będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie 
wystąpienia  poszkodowanego przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody na drogę 
sądową z roszczeniem o odszkodowanie,  

7.7 Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony będzie zobowiązany udzielić pełnomocnictwa 
procesowego wskazanej przez Ubezpieczyciela osobie. 

7.8  Ubezpieczony będzie zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie 
umożliwiającym zajęcie stanowiska, co do wniesienia środków odwoławczych. 

8. Obowiązki Ubezpieczyciela i zakres świadczeń 
8.1. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie  w granicach sumy gwarancyjnej do: 
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8.1.1. niezwłocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia 
decyzji o wypłacie odszkodowania albo o prowadzeniu obrony przed 
nieuzasadnionym roszczeniem. 

8.1.2. pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez 
Ubezpieczającego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia 
rozmiaru szkody oraz jej przyczyny; 

8.1.3. pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez 
Ubezpieczającego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania 
przez niego podjęte okazały się nieskuteczne; 

8.1.4. pokrycia niezbędnych kosztów obrony sadowej oraz kosztów postępowań 
przygotowawczych, wyjaśniających i pojednawczych, w postępowaniach 
wszczętych na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. 

8.2. Postanowienia pkt. 8.1. mają zastosowanie na każdym etapie likwidacji szkody. 
8.3. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych kosztów: 10% podstawowej sumy 

gwarancyjnej. 
 

9. Składka 
9.1. Ubezpieczyciel przedstawi składkę procentowo i kwotowo lub kwotowo w odniesieniu do 

zakresu podstawowego i rozszerzeń zakresu, wymagających pobrania dodatkowej składki. 
 
10. Szkodowość 
10.1. Informacje na temat szkodowości znajdują się w Rozdziale II niniejszego załącznika – Dane do 

oceny ryzyka. 
 
 
11. Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - 

OBLIGATORYJNE 
1. KZ010 – Klauzula reprezentantów – limit 500 000,00 zł 
2. KS005 -  Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych 
3. KD004 – Klauzula prolongacyjna 
4. KD008 – Klauzula obowiązku informacyjnego 
5. KD012 -  Klauzula włączenie do ochrony pracowników Ubezpieczonego jako osób trzecich 
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12. KLAUZULE DODATKOWE - PUNKTOWANE W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - 
FAKULATATYWNE  
 

1. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 13 
KD013 – Klauzula podwyższonego limitu dla Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej – limit 1 000 000,00 zł 

 
2. KLAUZULA PUNKTOWANA NR 14 

KD014 – Klauzula limitu dla uzupełniającej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej – limit 500 000,00 zł 
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SEKCJA 8. 

 
1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA  

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków pozostających  
w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach  polegających na uszkodzeniu 
ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo 
śmierć ubezpieczonego.  

1.2. Nieszczęśliwym wypadkiem jest nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego 
następstwie Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia lub zmarł. 

1.3. Przez działania ratownicze rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia. 

1.4. Przez ćwiczenia rozumie się działania, w trakcie których prowadzone jest szkolenie z zakresu 
czynności statutowych ochotniczych straży pożarnych. 

 
 
2. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

2.1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową: 

2.1.1. śmierć Ubezpieczonego  
2.1.2. stały uszczerbek na zdrowiu 
2.1.3. całkowita lub częściowa niezdolność do pracy 
2.1.4.  zawał serca i udar mózgu 
 

2.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 

2.2.1. winy umyślnej  Ubezpieczonego, 
2.2.2. zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków i innych 
środków odurzających. 

 
3.   UBEZPIECZENI 

3.1.  Członkowie OSP i młodzieżowe drużyny pożarnicze – 160 osób  

 

4. SUMA UBEZPIECZENIA 

4.1. Suma ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia 
oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W pozostałych przypadkach wysokość 
świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu 
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP 
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5.  FORMA ZAWARCIA UMOWY 

5.1. Umowa będzie zawarta w formie bezimiennej. 

6.  USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA 

6.1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

6.2. Świadczenie wynikające z pokrycia ubezpieczeniowego wypłaca się ubezpieczonemu lub 
w przypadku śmierci uprawnionemu zgodnie z obowiązującym prawem. 

6.3. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie równa się 100% sumy ubezpieczenia.  

6.4  W pozostałych przypadkach świadczenie wypłacane jest w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającej procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.  

6.5. Świadczenie wypłaca się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

6.6. Jeśli w terminie określonym w pkt 6.5 ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo 
wysokości świadczenia nie jest możliwe świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni 
od ustalenia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel wypłaca 
w terminie przywidzianym w pkt 6.5. 

7. CZASOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:   

7.1. Praca + droga do/z pracy (akcje ratownicze, ćwiczenia, zawody strażackie + droga) 

 

8. SKŁADKA 

8.1. Ubezpieczyciel przedstawi składkę kwotowo w odniesieniu do wymaganego zakresu 
ubezpieczenia 

 
9. SZKODOWOŚĆ 
9.1. Informacje na temat szkodowości znajdują się w Rozdziale II niniejszego załącznika – Dane do 

oceny ryzyka. 
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SEKCJA 9. 

 

TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH
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KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 
 
KKOM001 – Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na dany pojazd. 

2. Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
każdy pojazd płatna jest w dwóch ratach, według następujących zasad: 
1) pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC 

dla danego pojazdu do dnia będącego rocznicą polisy (22.10.). Wysokość pierwszej raty 
składki jest obliczona, jako iloczyn liczby dni ochrony ubezpieczeniowej i 1/365 składki 
rocznej; 

2) druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od 23.10 danego okresu 
rozliczeniowego do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia dla 
danego pojazdu. Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością 
składki rocznej a wysokością pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z zapisem pkt 1. 

3. Wyrównanie okresu ubezpieczenia pojazdów w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest możliwe poprzez 
złożenie w ostatnim dniu ochrony ubezpieczeniowej wniosku o rozwiązanie umowy 
ubezpieczenia za porozumieniem stron oraz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na okres 
kolejnych 12 miesięcy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, druga rata składki nie będzie należna i jej zapłata nie 
będzie dochodzona przez Ubezpieczyciela. 

 
KKOM002 - Klauzula warunków i taryf  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, będą miały 
zastosowanie warunki umowy oraz stopy składek obowiązujące w umowie głównej, zgodnie z ofertą 
obowiązującą dla niniejszego zamówienia publicznego. 
 
KKOM003 – Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
kierowcy i pasażerów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

W odniesieniu do ubezpieczenia NNW strony ustaliły, że dla nowo nabywanych pojazdów w 
pierwszym roku obowiązywania Umowy zostanie zastosowany krótszy okres 
odpowiedzialności, tj. od dnia zakupu/zgłoszenia do ubezpieczenia, do dnia będącego dniem 
rocznicy polisy (22.10.) z zastosowaniem następującego wzoru na wysokość składki: 

365

12RD
WRD

SILD
S


   

SRD-W - Kwota składki za ubezpieczenie dobrowolne (NNW) z wyrównanym okresem 
ubezpieczenia 
 
ILD - Ilość dni kalendarzowych od daty początku okresu ubezpieczenia do dnia 
wyrównania okresu ubezpieczenia 
SRD12 - Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia 
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KKOM004 – Klauzula rozliczenia składek 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Wszelkie płatności, powstałe na tle niniejszej umowy wynikające m.in. z dopłaty składki, zwrotu 
składki oraz innych rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Ubezpieczycielem, dokonywane będą 
z zastosowaniem zasady pro rata temporis – za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

 

KKOM005 – Klauzula prolongacyjna 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 

1. Ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu 
na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty.  

3. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym 
terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 

KKOM006 – Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia 
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, 
w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz 
Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

2. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

 
 
KKOM007 – Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia AC/KR 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

W odniesieniu do ubezpieczenia AC/KR/ASS  strony ustaliły, że dla nowo nabywanych pojazdów 
w pierwszym roku obowiązywania Umowy zostanie zastosowany krótszy okres 
odpowiedzialności, tj. od dnia zakupu/zgłoszenia do ubezpieczenia, do dnia będącego dniem 
rocznicy polisy (22.10.), z zastosowaniem następującego wzoru na wysokość składki:: 
 

360

12RD
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SRD-W - Kwota składki za ubezpieczenie dobrowolne (AC/KR/ASS) z wyrównanym okresem 
ubezpieczenia 
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ILD - Ilość dni kalendarzowych od daty początku okresu ubezpieczenia do dnia 
wyrównania okresu ubezpieczenia 
SRD12 - Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia 
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KLAUZULE FAKULTATYWNE (PUNKTOWANE) – DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ 

KOMUNIKACYJNYCH 
 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 1 
KKOM012 – Klauzula dotycząca pozostałości po szkodzie 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Odszkodowanie za szkody całkowite będzie wypłacane w kwocie odpowiadającej 
wartości rynkowej pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym wartość 
pozostałości nie może przekroczyć 35% sumy ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 2 
KKOM009 – Klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe. 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody powstałe także wskutek kradzieży albo 
zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy: 
a)  kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki, 
b) po opuszczeniu pojazdu nie dokonano zabezpieczenia kluczyków, 
c)  dokumenty pozostawiono w skradzionym pojeździe. 

 
 

8.3.  KLAUZULA PUNKTOWANA NR 3 
KKOM010 – Klauzula odstąpienia od franszyzy integralnej (AC/KR) 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy integralnej w szkodzie z ryzyka AC/KR. 
 
8.3.  KLAUZULA PUNKTOWANA NR 4 
KKOM011 – Klauzula przyspieszonych oględzin – 3 dni robocze od dnia zgłoszenia szkody. 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 Ubezpieczyciel deklaruje przyspieszony termin oględzin pojazdów po szkodzie – oględziny 
odbędą się nie później niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia szkody.
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KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ 
 

I. KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA (KZ) 
 

KZ001 - Klauzula szkód przepięciowych  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 

1. Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność do ustalonego limitu na szkody 
spowodowane przepięciem elektrycznym, w tym także za szkody spowodowane pośrednim 
uderzeniem pioruna. 

2. Za przepięcie elektryczne uważa się wzrost/zmianę napięcia w sieciach energetycznych,  
w tym także za szkody spowodowane przetężeniem i/lub wzbudzeniem się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników i urządzeń - niezależnie,  
czy w ich następstwie powstał pożar czy nie. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się 
pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące 
uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu 
elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym, potwierdzonym przez IMiGW,  
w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 

3. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe będące 
następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczone mienie nie zostało 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi 
i przepięciami. Klauzula ma zastosowanie w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
Urządzenia powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów.  

4. Limit odszkodowania: dla następstw wyładowania atmosferycznego – bez limitu; dla 
pozostałych - w wysokości 500 000,00 zł  – stanowi górną granicę odpowiedzialności  
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w każdym 
okresie ubezpieczenia. 

 
KZ002 - Klauzula ubezpieczenie dewastacji niezwiązanej z kradzieżą  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia (w odniesieniu do wszystkich grup mienia, zgłoszonych do 
ubezpieczenia, w tym m.in. w odniesieniu do budynków, budowli, wyposażenia placów 
zabaw, wiat, boisk sportowych, oświetlenia ulicznego, oświetlenia okolicznościowego, 
pozostałego mienia znajdującego się zarówno wewnątrz jak i na wolnym powietrzu) 
spowodowane przez osoby trzecie. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez 
okres dłuższy niż 30 dni. 

3. Limit odpowiedzialności: 250 000,00 zł, z podlimitem: 10 000,00 zł dla szkód estetycznych 
powstałych wskutek m. in. pomalowania (w tym graffiti). Limit dla wiat przystankowych – 
30 000,00 zł. Limit stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą 
klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w każdym okresie ubezpieczenia. 
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KZ003 Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody elektryczne powstałe w czynnych 

i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach 
elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, 
zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na następujących warunkach: 

2. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej 
prawidłowe funkcjonowanie m.in. wskutek: 
1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub 

zamkowych, 
2) zmiany napięcia zasilania, 
3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii, 
4) uszkodzenia izolacji, 
5) zwarcia, 
6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. 

3. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych w wyniku: 
1) wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem 

Umowy, 
2) złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej 

z zaleceniami producenta, 
3) naturalnego zużycia, 
4) przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku 

z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi. 
4. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 

1) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW, 
2) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak 

i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie 
i elektrycznie, 

3) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora, 
4) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych 

protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji 
maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź 
spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, 

5) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych 
częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub 
okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

5. Wysokość odszkodowania ustala się następująco: 
1) w przypadku szkody całkowitej, tj. gdy koszt naprawy przekracza 70 % wartości rzeczywistej 

maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się do wartości 
rzeczywistej; 

2) w przypadku szkody częściowej, tj. gdy koszt naprawy nie przekracza 70% wartości 
rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się według 
kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysokości 
przyjętego limitu odszkodowania. 

6. Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie cen z dnia powstania szkody, 
7. Limit odszkodowania w wysokości 200 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności  

za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia. 
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KZ004 – Klauzula ubezpieczenia maszyn/urządzeń (w tym sprzętu ratowniczego) od 
awarii/uszkodzeń 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 
mechanicznych spowodowanych : 

1) działaniem człowieka, 
2) wadami produkcyjnymi, 
3) przyczynami eksploatacyjnymi. 

 

2. Za szkody spowodowane: 
1) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 
trzecie, 

2) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych 
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku 
pracy, 

3) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów 
maszyny/urządzenia m.in. w trakcie normalnej eksploatacji, upuszczenie, zjawiska 
fizyczne, w tym np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

 

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
2) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
3) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
4) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 
5) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
6) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    
7) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
8) w postaci utraty zysku  

4. Limit odpowiedzialności: 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
 
KZ006 - Ubezpieczenie ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku przewrócenia się drzew 

lub budowli na ubezpieczone mienie w następstwie zrealizowania się zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową. 

2. Limit odszkodowania w wysokości 500 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności  
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia. 
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KZ007 - Klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: 

1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej do ustalonego limitu o ryzyko 
zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia wskutek rozruchów, strajków i zamieszek 
społecznych. 

2. Za rozruchy, strajki i zamieszki społeczne uważa się: czynności osób biorących udział 
w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, działanie uprawnionej władzy przy 
tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu 
skutków takich zakłóceń, umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika 
popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach 
zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków tych czynności. 

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: szkody będące wynikiem całkowitego lub 
częściowego przerwania lub opóźnienia jakichkolwiek prac, procesu produkcyjnego lub 
czynności operacyjnych, szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem 
posiadania w wyniku zajęcia przez uprawnioną władzę, szkody spowodowane stałym lub 
czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku 
przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia, powstałe przed utratą posiadania lub podczas 
czasowej utraty posiadania. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
500 000,00 zł.  

5. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 
168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
niniejszej Klauzuli. 

6. Franszyza redukcyjna 10% wys. szkody nie mniej niż 2 000,00 zł.  
 
KZ008 - Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w następstwie aktów 

terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby 
zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, 
ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych. 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody 
spowodowane atakiem elektronicznym, w tym włamania komputerowe lub wprowadzanie 
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego, a także wynikające bezpośrednio lub pośrednio z 
wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 

3. Limit odszkodowania w wysokości 1 000 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności za 
szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia.  

 
KZ010 - Klauzula reprezentantów w brzmieniu: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 

1. Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na szkody spowodowane umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników, za których Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność za wyjątkiem władz Miasta tj. wyłącznie Prezydenta Miasta, Zastępców 
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Prezydenta Miasta i Dyrektorów/Kierowników/Zarządów miejskich jednostek 
organizacyjnych.  

 
KZ011 - Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W ramach sum przyjętych do ubezpieczenia do wysokości ustalonego limitu rozszerza się 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów 
w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia jednak pod warunkiem,  
że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do 
pozostałego mienia. Klauzula ma zastosowanie do mienia znajdującego się wewnątrz 
budynków. 

2. Limit odpowiedzialności wynosi 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

3. Franszyza redukcyjna – 500,00 zł 
 
 
II. KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA (KA) 
 
KA001 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe 
lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych 
inwestycji, lub w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, w trakcie którego zbierano dane 
dotyczące wartości majątku do czasu zawarcia umowy, z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 

3. Wartość środków objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20 % łącznej sumy 
ubezpieczenia mienia przyjętego do ubezpieczenia.  

4. Rozliczenie składki należnej Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie z wzorem: 
 

Różnica sumy ubezpieczenia (na początek i koniec rocznego okresu ubezpieczenia)  
x stawka z oferty za poszczególną grupę mienia x ½. 

 
5. Rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
6. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje 

zmniejszenia określonego w pkt. 2 niniejszej klauzuli. 

 
KA002 - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia objęte zostaje mienie 

znajdujące się w nowo uruchamianych przez Ubezpieczającego lokalizacjach, do limitu 
ustalonego dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem zgłoszenia ich do 
Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni od daty uruchomienia. 

2. Limit dla okresu ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł na jedną i wszystkie lokalizacje. 
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3. Dodatkowa składka za objęcie pokryciem nowo uruchamianych lokalizacji naliczona zostanie 
w systemie pro rata temporis według stawki określonej w polisie. 

4. Rozliczanie klauzuli: w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
5. Każdy lokal powinien spełniać podstawowe wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
KA003 - Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w nienazwanych lokalizacjach 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową do ustalonego limitu na ubezpieczone 
mienie znajdujące się na terytorium Polski poza miejscem ubezpieczenia, określonym 
w umowie ubezpieczenia z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków służbowych, 
a także dokonania naprawy, przeglądu lub serwisu ubezpieczonego mienia w trakcie 
użytkowania, składowania i transportu. Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do 
mienia osób trzecich, gotówki i wartości pieniężnych, mienia pracowniczego. 

2. Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia w wysokości – 100 000,00 zł, stanowi  górną granicę 
odpowiedzialności za szkody powstałe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli będzie obowiązywać pod warunkiem 
spełnienia poniższych wymogów: 

a. Podczas transportu, ubezpieczone mienie będzie zabezpieczone w taki sposób, że  
aby  usunąć te zabezpieczenia  konieczne będzie użycie narzędzi lub siły.  

b. Podczas użytkowania,  przenoszenia i przewożenia ubezpieczone mienie powinno 
znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku 
w niewidocznym miejscu. 

c. Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, należy zamknąć w sposób 
przewidziany konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe.  

d. W czasie od godz. 22.00 do godz. 6.00 odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie 
miała miejsce wyłączenie w przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za pobrany 
sprzęt umieści go w pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą z włamaniem 
lub przyjmie nad przekazanym sprzętem osobisty nadzór. 

 
KA005 - Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel na niezmienionych warunkach ubezpieczenia automatycznie pokryje wartość 
mienia, która w momencie zawierania ubezpieczenia nie była jeszcze uaktualniona  
w stosunku do okresu poprzedzającego ubezpieczenie.  

2. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia 
dostarczyć uaktualnione wartości dotyczące ubezpieczonego mienia.  

3. Podstawą do naliczenia składki ostatecznej będzie różnica pomiędzy wartościami  
w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia a wartościami zaktualizowanymi  
w poszczególnych grupach mienia. 

 
KA006 - Klauzula dotycząca odnawiania limitów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

W przypadku, gdy suma wartości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody 
zgłoszone i nie wypłacone osiągnie wartość 70% wysokości limitu na wszystkie zdarzenia, 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Ubezpieczającego. Na wniosek 
Ubezpieczającego, limit na wszystkie zdarzenia będzie  uzupełniony do 100% jego pierwotnej 
wysokości (maksymalnie 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia), od dnia następnego po 
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złożeniu wniosku. Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę wyliczoną wg stawek 
obowiązujących w niniejszym postępowaniu od wysokości uzupełnionego limitu, w terminie 
30 dni od dnia odnowienia limitu.   

 
KA009 - Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w wyniku 
ewentualnych zmian uregulowań prawnych. 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nowych jednostek 
organizacyjnych i budżetowych lub zmiany nazwy istniejących jednostek, Ubezpieczyciel 
obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowopowstałe jednostki w ramach 
istniejącej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, z uwzględnieniem klauzuli KD003, dotyczącej 
zabezpieczenia majątku. 

2. W przypadku, gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zgłosi do ubezpieczenia mienia 
(wskazując jego miejsce i wartość) nowych jednostek organizacyjnych, których mienie nie 
było objęte dotychczasową umową ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udzieli ochrony na 
warunkach umowy do limitu wynikającego z klauzuli automatycznego pokrycia oraz zgodnie 
z klauzulą nowych miejsc ubezpieczenia. 

3. Potwierdzenie stanu faktycznego po zaistniałej zmianie będzie skutkowało wystawieniem 
odpowiedniego dokumentu. 

 
III. KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA (KP) 
 
KP001 - Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby 
i inne przedmioty szklane, w tym witryny, kasetony podświetlane itp.  

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
2) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 
3) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
4) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) 

oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 
5) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
6) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym 

zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
7) szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

3. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
4. Franszyza  integralna, franszyza redukcyjna ani udział własny nie mają zastosowania. 

 
KP003 - Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży/dewastacji 
urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub 
budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego.  

2. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
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3. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł, stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. 

4. Franszyza redukcyjna: 300,00 zł. 
 
KP004 - Ubezpieczenie budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w budynkach, budowlach w  stadium 

budowy, maszynach, urządzeniach w czasie montażu powstałe na skutek zrealizowania się 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Z ubezpieczenia wyłączone są prace, które 
naruszają stabilność konstrukcji nośnej i dachowej budynków/budowli, w których są 
prowadzone. 

2. Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody 
objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia. 

 

KP008 - Klauzula szkód zalaniowych: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel rozszerza do ustalonego limitu swoją odpowiedzialność na szkody powstałe 
wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub, 
gdy podstawa, na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm. 

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy składowane mienie nie znajdowało się 
poniżej poziomu gruntu i zalanie nastąpiło z góry oraz w sytuacji, gdy niniejsze składowanie 
wynikało ze specyfiki mienia i/lub z zaleceń producenta. 

3. Limit odpowiedzialności: 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
KP012 - Klauzula ubezpieczenia  artykułów łatwopsujących się wskutek rozmrożenia/ 
niedotrzymania odpowiedniej temperatury  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe mieniu przechowywanym 
w chłodniach/ w pomieszczeniach klimatyzowanych, wskutek rozmrożenia lub 
niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będącego następstwem przerwy 
w pracy urządzeń chłodniczych/ klimatyzacyjnych trwającej co najmniej dwie godziny  
pod warunkiem, że przerwa była spowodowana m. in. następującą przyczyną: 

1) przerwą w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny, 
2) awarią urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych, 
3) uszkodzenie urządzenia chłodniczego/ klimatyzacyjnego, w którym przechowywane 

są ubezpieczone towary w wyniku uderzenia pioruna, 
4) zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

2. Warunkiem odpowiedzialności jest:  
1) w przypadku przerw w dostawie prądu – potwierdzenie tego faktu przez zakład 

energetyczny 
2) w przypadku awarii lub uszkodzenia urządzeń chłodniczych – przedstawienie 

rachunku za naprawę lub wymianę urządzenia lub potwierdzenie naprawy w ramach 
udzielonej gwarancji. 

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za rozmrożenie wskutek niewłaściwego przechowywania lub 
mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
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1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu  
i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym 
przeznaczonym do przechowywania towarów, 

2) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich 
niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji 
powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania,  
jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym 
urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 

4) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody 
np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie 

5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
5. Limit w wysokości 20 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela  

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
6. Udział własny: 5% wartości odszkodowania  

 
KP014 - Klauzula ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W ramach sum przyjętych do ubezpieczenia Ubezpieczyciel udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w przypadku szkód powstałych w księgozbiorach bibliotecznych, w 
następującym ograniczonym zakresie: pożar, eksplozja, implozja, pośrednie i bezpośrednie 
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczony 
przedmiot, obsunięcie się ziemi, następstwa szkód wodociągowych, powódź, huragan, 
zalanie, deszcz nawalny, sadza, dym, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja.  

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za wartość naukową, kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną 
lub pamiątkową. 

3. Limit w wysokości 650 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

4. Górną granicę odpowiedzialności stanowi wartość ewidencyjna poszczególnych przedmiotów 
ubezpieczenia, wartość zakupu lub w przypadku darowizny, depozytu - wartość ustalona 
przez powołaną komisję – przyjęta jako suma ubezpieczenia. 

5. Udział własny w każdej szkodzie: 5% wartości odszkodowania. 
 
KP015 - Klauzula ubezpieczenia mienia tymczasowo magazynowanego lub podczas jego okresowej 
przerwy w eksploatacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Rozszerzona zostaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w maszynach 
i urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym, powstałe w trakcie tymczasowego 
magazynowania lub okresowej przerwy w ich eksploatacji w miejscu ubezpieczenia 
określonym w umowie. Przez tymczasowe magazynowanie i okresową przerwę 
w eksploatacji rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy. Warunkiem ochrony jest, aby 
mienie było składowane nie niżej niż 10 cm. Nad poziom podłogi w pomieszczeniach 
znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. 

2. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100 000,00zł, stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.  
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KP016 - Klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerza się za szkody powstałe w mieniu wynajętym, 
powierzonym oraz przekazanym do wykonywania działalności, użytkowanym na podstawie umowy 
leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek 
ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczonym. 
 
KP017 - Klauzula objęcia ochroną mienia zarządzanego na podstawie decyzji administracyjnych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie będące w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tj. zarządzane na podstawie decyzji administracyjnych, 
postanowień sądu, samoistnego posiadania, trwałego zarządu, spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, a także zarządzane zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 

 
KP019 - Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie 
ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w polisie, na terenie RP. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest 
odpowiedzialny za: 

a) Szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez 
dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku bądź niewidocznym miejscu 
w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z zabezpieczonym alarmem. 

b) Straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej 
sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w /na statku powietrznym lub sprzęcie 
pływającym. 

 
KP021 - Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach 
fotokopiujących (bębny selenowe) 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych 
ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje 
o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 

2. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 
1) W przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży 

z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości przyjętej do 
ubezpieczenia, 

2) w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, 
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 

3) wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia 
powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta 
dla danego urządzenia. 

3. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
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KP022 - Klauzula – ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od daty dostawy  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe 
w ubezpieczonych urządzeniach elektronicznych lub w jego częściach od daty dostawy do 
daty włączenia do planowanej eksploatacji na następujących warunkach: 

1) urządzenia elektroniczne i jego części są magazynowane (składowane) 
w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,  

2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w urządzeniach 
elektronicznych oraz ich częściach, za które odpowiedzialni są: producenci, 
spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty, 

3) ubezpieczenie wygasa z chwilą zakończenia rozruchu próbnego, gdy urządzenia 
zostaną przekazane do planowanej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują 
ogólne warunki ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk, 

4) termin magazynowania (składowania) nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. 
O fakcie przekroczenia tego terminu powinien być poinformowany Ubezpieczyciel, 
który może zastrzec sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia i ustanowienia 
warunków do dalszego ubezpieczenia. 

 
 
IV. KLAUZULE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW (KK) 
 
KK001 - Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane (ponad sumę ubezpieczenia) 

koszty oczyszczania i uprzątnięcia po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, obejmujące m.in.: 

 koszty usunięcia i wywiezienia gruzu i innych pozostałości po szkodzie, 

 koszty rozmontowania i/lub wyburzenia uszkodzonego ubezpieczonego mienia, 

 koszty oczyszczenia kanałów i ścieków, 

 koszty oczyszczenia ubezpieczonego mienia z sadzy, mułu i innych osadów  
poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego 
objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia. 

2. Limit odszkodowania w wysokości 500 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności 
z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę 
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.  

 
KK002 - Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów 
ratownictwa 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia) 

uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu 
zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie 
szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem 
w ramach umowy ubezpieczenia. 

2. Limit odszkodowania w wysokości – 500 000,00 zł - stanowi górną granicę odpowiedzialności 
z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia. 
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3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę 
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.  

 
KK004 - Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
odtworzeniem dokumentacji uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje 
wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem 
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których 
dokumentacja była zawarta.  

2. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności 
w wysokości 50 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.  

 
KK005 - Koszty rzeczoznawców 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, 

uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem 
zakresu i rozmiaru szkody. 

2. Limit odszkodowania – 50 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia. 

3. Franszyza redukcyjna – 500,00 zł. 
 
KK010 - Klauzula kosztów restytucji mienia 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa do wysokości ustalonego limitu ponad sumę ubezpieczenia  
udokumentowane koszty związane z: zabezpieczeniem, restytucją, transportem, 
odtworzeniem dokumentów, archiwów, księgozbiorów, eksponatów, dzieł sztuki.  

2. Za szkodę uznaje się wyłącznie zamoczenie, zalanie, zabrudzenie, które powstało na skutek 
zrealizowania się zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie prawo do 
skorzystania z usług profesjonalnej firmy w zakresie wykonywania prac (czynności) 
określonych w niniejszej klauzuli.  

4. Limit odpowiedzialności wynosi 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę 
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.  
 

KK011 - Koszty architektów, inżynierów oraz specjalistów od konserwacji zabytków 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu (ponad sumę ubezpieczenia), wszelkie 

uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów, związane z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej w celu rozpoczęcia 
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odbudowy/odtworzenia mienia, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze 
zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem. 

2. Limit odszkodowania w wysokości – 20 000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności 
z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń 
w okresie ubezpieczenia. 

 
KK012 - Klauzula kosztów poszukiwania wycieków   
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 
25 000,00,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
KK019 - Koszty dostosowania się do przepisów prawa  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, 
dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem 
ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie 
ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

2. Limit odpowiedzialności: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
KK020 - Klauzula kosztów ewakuacji  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz mienia, bez 
względu na powód ewakuacji (m.in. sygnał o podłożeniu ładunku wybuchowego),  
pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
2. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m. in. z: 

1) transportem osób,  
2) transportem mienia, 
3) magazynowaniem/przechowywaniem mienia w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych,  
4) dozorem mienia przez wyspecjalizowane podmioty. 

3. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej  
oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 
50 000,00 zł.  

 
KK021- Klauzula ubezpieczenia dodatkowych nieproporcjonalnych kosztów działalności 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczone w ramach tej klauzuli są koszty niezależne od czasu (nieproporcjonalne 
z czasem trwania zakłóceń) wynikłe w szczególności z: 

1. jednorazowego przeprogramowania 
2. zmiany miejsca prowadzenia działalności 
3. prowizorycznego zainstalowania (konfiguracji) 
4. powstania dodatkowych kosztów adaptacji urządzeń itp. 
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2. Limit odpowiedzialności - górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela  
z tytułu szkód powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej stanowi 20 000,00 zł 

3. Udział własny: 5% wartości szkody 
 
KK022 - Klauzula ubezpieczenia dodatkowych proporcjonalnych kosztów działalności: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczone w ramach tej klauzuli są dodatkowe koszty proporcjonalne (zależne od czasu 
trwania zakłóceń). Pod pojęciem dodatkowych kosztów proporcjonalnych rozumiemy 
szczególności: 

a) koszty najmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych 
b) koszty skorzystania z usług osób trzecich 
c) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu  

2. Okres odszkodowawczy - 3 miesiące;  
3. Limit odpowiedzialności - górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód dla 

okresu odszkodowawczego stanowi:  60 000,00 zł;  
4. Podlimit -  20 000,00 zł/1 m-c;  
5. Franszyza redukcyjna: 2 dni. 

 
KK023 – Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczonego koszty 
naprawy zabezpieczeń, których zniszczenie, uszkodzenie lub utrata zaistniała w związku 
z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy ich zniszczenie, 
uszkodzenie lub utrata nastąpiła w wyniku próby włamania. 

2. Limit odpowiedzialności: dla budynków/budowli własnych, objętych ochroną w ramach 
podstawowego zakresu ubezpieczenia – do wysokości szkody, dla budynków/budowli obcych 
10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
 
V. KLAUZULE DOTYCZĄCE SZKODY (KS) 
 
KS001- Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania 
w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody 
nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 

2. Ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania 
w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia 

 
KS004 - Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia   
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą 
rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów 
adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma 
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ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem 
lub ograniczeniem rozmiaru szkody.  

2. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia 
obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.  

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
500 000,00 złotych. 

 
KS005 - Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 
Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat.  

2. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do 
opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet, jeżeli 
umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. 

 
KS007 - Klauzula 48 godzin: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym majątku wskutek huraganu, 
deszczu nawalnego, gradu, śniegu i lodu, trzęsienia ziemi, powodzi, zapadnięcia się lub 
osuwania ziemi w ciągu następujących po sobie 48 godzin, uważane będą za pojedyncze 
zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego 
określonego w polisie. 

 
KS008 - Klauzula terminu dokonywania oględzin 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 

1. Ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania 
oględzin w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 

 
KS009 - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu 
zachowania ciągłości wykonywanej działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego 
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy 
naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy 
zewnętrzne działające na jego zlecenie.  

2. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania 
Ubezpieczyciela o konieczności bezzwłocznej naprawy szkody, sporządzenia i przedłożenia 
Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji 
Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 

 
KS010 - Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu 
zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU 
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skutki niezawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
lub ustalenie wysokości odszkodowania 

 
KS011 - Klauzula wypłaty zaliczki 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez 
niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami i po weryfikacji tych dokumentów przez 
Ubezpieczyciela, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.  

 
KS012 - Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez 
obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 

2. Odbudowa winna nastąpić na terenie RP oraz nie może odbywać się na terenach 
zalewowych.  

 
KS013 - Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez 
obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. 

 
KS014 - Klauzula zastąpienia dla sprzętu komputerowego: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku szkody całkowitej, (gdy koszt naprawy przekracza 80% sumy ubezpieczenia) 
ubezpieczony może zastąpić zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia 
tego samego rodzaju. W szczególności zakupiony model może charakteryzować się wyższymi 
parametrami technicznymi od zniszczonego sprzętu.  

2. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.  
 
KS015 - Klauzula inflacyjna: 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W razie powstania szkody, wartość mienia dotkniętego szkodą, stanowiąca podstawę do 
wyliczenia odszkodowania zostanie podniesiona o faktyczną wielkość wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS za okres od rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia do momentu powstania szkody.  

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie, jeżeli wartość wskaźnika osiągnie poziom 5% lub wyższy 
 
KS016 - Klauzula samolikwidacji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
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1. Ubezpieczający, w przypadku stwierdzenia szkody, której wartość nie przekracza 5 000,00 zł, 
objętej ubezpieczeniem podejmuje czynności likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając 
w tym celu z pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. Nie dotyczy szkód polegających 
na kradzieży zwykłej w tym kradzieży sprzętu zamontowanego na zewnątrz. 

2. W przypadku rozszerzenia zakresu prac związanych z usunięciem szkody, które spowoduje 
przekroczenie całkowitych kosztów powyżej 5 000,00 zł, ubezpieczający zobowiązuje się 
powiadomić o szkodzie Ubezpieczyciela w celu uzgodnienia dalszego postępowania. 

3. Ubezpieczający zobowiązany jest dokumentować zgłaszane szkody dokumentacją 
sporządzaną oddzielnie dla każdej szkody, a także ma obowiązek zachowania uszkodzonych 
części i wykonania dokumentacji zdjęciowej. 

4. Ubezpieczający (ubezpieczona jednostka, w której nastąpiła szkoda) zgłasza do zakładu 
ubezpieczeń wszystkie zlikwidowane szkody w okresach dwumiesięcznych w formie 
zbiorczego zestawienia. 

5. Odszkodowania za szkody likwidowane w trybie określonym niniejszą klauzulą wypłacane 
będą w terminie 30 dni od daty otrzymania zbiorczego zestawienia. 

VI.  KLAUZULE DODATKOWE (KD) 

 
KD002- Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia 
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu,  
w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz 
Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

2. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  
 
 
KD003 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel uznaje za wystarczający do przyjęcia do ubezpieczenia ryzyka stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku,  
pod warunkiem, że są one zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Ubezpieczyciel ma prawo do dokonania lustracji w miejscu ubezpieczenia przed zawarciem 
umowy, a także w trakcie jej trwania w celu ustalenia stanu zabezpieczeń oraz wydania 
zaleceń do ich poprawy. 

 
KD004 - Klauzula prolongacyjna  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu 
na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. 

3.  W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym 
terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 
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KD005 - Klauzula warunków i taryf  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy 
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć 
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia 
w dniu dokonywania zmiany.  

2. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 
816 kodeksu cywilnego. 

 
KD007 - Klauzula jurysdykcji 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego 

 
KD008 - Klauzula obowiązku informacyjnego 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na kwartał Brokerowi 
obsługującemu Ubezpieczającego lub Ubezpieczającemu ewidencji zgłaszanych szkód 
i wartości wypłaconych odszkodowań oraz utrzymywania rezerw z uwzględnieniem podziału 
na ryzyka. 

2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przesyłania Ubezpieczonemu oraz do wiadomości 
Brokera, decyzji o wypłacie (lub odmowie wypłaty) odszkodowania. 

3.  Przelewy środków pieniężnych z tytułu odszkodowań i innych świadczeń winny być 
dokonywane ze szczegółowym wskazaniem tytułu przelewu oraz podaniem numeru szkody. 

 
KD011 - Klauzula rozwiązania umowy w razie przejścia własności ubezpieczonej nieruchomości lub 
mienia ruchomego  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku przejścia własności ubezpieczonego mienia na inną osobę, nieobjętą 
niniejszym Programem/Umową, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego rozwiąże 
dotychczasową umowę z dniem zajścia zmiany, w części dotyczącej ubezpieczenia tej 
nieruchomości lub tego mienia ruchomego, zgodnie z art. 823 §§ 1,2 k.c. pod warunkiem 
powiadomienia Ubezpieczyciela o zaistniałej zmianie. 

 
KD012 - Klauzula włączenie do ochrony pracowników Ubezpieczonego jako osób trzecich 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku wyrządzenia szkody przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pracownikowi 
lub osobie wykonującej pracę na podstawie innych umów cywilno-prawnych, uznaje się te 
osoby za osoby trzecie względem Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, jeżeli szkoda którą 
ponieśli, nie wynika ze stosunku pracy (zatrudnienia). 
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KLAUZULE FAKULTATYWNE (PUNKTOWANE) DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ 
 

UBEZPIECZENIE AR 
 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 5 
KS017 - Rabat z tytułu niskiej szkodowości 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Jeżeli szkodowość, rozumiana jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań 
wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową 
ubezpieczenia a nie wypłacone do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 
wartości określonych w tabeli poniżej, w przypadku kontynuacji ubezpieczenia, stawka za 
kolejny okres ubezpieczenia zostanie pomniejszona o rabat określony w tabeli.  

L.p Szkodowość Rabat 

1 Do 10% 15% 

2 Do 15% 10% 

3 Do 20% 5% 

4 Powyżej 20% 0% 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 6 
KD009 - Klauzula błędów i opuszczeń 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. W przypadku, gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony na skutek błędów lub opuszczenia, nie 
wynikających z działania umyślnego, nie przekaże Ubezpieczycielowi (w tym za 
pośrednictwem Brokera) istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny ryzyka, to 
fakt nie przekazania tych informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji 
odszkodowania,  
pod warunkiem uzupełnienia przeoczonych informacji bezzwłocznie, nie później, niż w ciągu 
14 dni od wykrycia przeoczenia. Limit odpowiedzialności 500 000,00 na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 7 
KD010 - Klauzula funduszu prewencyjnego 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ubezpieczyciel deklaruje możliwość przyznania jednorazowej dotacji z funduszu 
prewencyjnego Ubezpieczyciela w wysokości do 10% płaconych rocznie składek 
z ubezpieczeń majątkowych (AR/EEI) przy założeniu, że cel prewencyjny przeznaczony na 
poprawę zabezpieczeń, na który zostanie przekazana dotacja, zostanie zaakceptowany przez 
Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z wypłaceniem 
funduszu zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela 
obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 8 
KZ009 - Klauzula katastrofy budowlanej 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową 
objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, rozumianej, jako samoistne, 
niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości lub części obiektu niezależnie od przyczyny 
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pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w OWU 
i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- których wiek przekracza 50 lat; 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego; 
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; 
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.  
Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł   
 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 9 
KP002 - Klauzula zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt 
i uszkodzeń stolarki okiennej  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Ustala się limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w budynkach spowodowane 
wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki 
okiennej, pod warunkiem utrzymywania mienia w należytym stanie technicznym 
i przeprowadzania wszelkich koniecznych prac konserwacyjnych. 

2. Limit w wysokości 50 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia. 

3. Franszyza redukcyjna – 1 000,00 zł. 
 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 10 
KP005 - Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
w miejscu ubezpieczenia: 

1) prac ziemnych  

2) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 
pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się 
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 
jest dla: 

1) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia. 

3. Franszyza redukcyjna : 1 000,00 zł 

 
 

UBEZPIECZENIE EEI 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 11 
KS017 - Rabat z tytułu niskiej szkodowości 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

1. Jeżeli szkodowość, rozumiana jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań 
wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową 
ubezpieczenia a nie wypłacone do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 
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wartości określonych w tabeli poniżej, w przypadku kontynuacji ubezpieczenia, stawka za 
kolejny okres ubezpieczenia zostanie pomniejszona o rabat określony w tabeli.  

L.p Szkodowość Rabat 

1 Do 10% 15% 

2 Do 15% 10% 

3 Do 20% 5% 

4 Powyżej 20% 0% 

 
 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 12 
KD009 - Klauzula błędów i opuszczeń 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

W przypadku, gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony na skutek błędów lub opuszczenia,  
nie wynikających z działania umyślnego, nie przekaże Ubezpieczycielowi lub Brokerowi 
istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny ryzyka, to fakt nie przekazania tych 
informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania, pod warunkiem 
uzupełnienia przeoczonych informacji bezzwłocznie, nie później, niż w ciągu 14 dni od wykrycia 
przeoczenia.  
Limit odpowiedzialności 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 13 
KD013 – Klauzula podwyższonego limitu dla Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej – limit 1 000 000,00 zł 

 
KLAUZULA PUNKTOWANA NR 14 

KD014 – Klauzula limitu dla uzupełniającej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej – limit 500 000,00 zł
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Rozdział II.  Dane do oceny ryzyka 
 

II..  SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczząąccee  mmiieenniiaa  pprrzzyyjjęętteeggoo  ddoo  uubbeezzppiieecczzeenniiaa..  

  

  

AA..  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  KKOOMMUUNNIIKKAACCYYJJNNEE  

  
Wykaz pojazdów zgodnie z poniższą tabelą 
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ZZAADDAANNIIEE  II  

WWyykkaazz  ppoojjaazzddóóww  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  

  
Wykaz pojazdów Urząd Gminy Złoczew (pojazdy pożarnicze)_stan na dzień 04.09.2020       

  Właściciel Użytkownik Marka Model Nr rej. Rodzaj Data I rej. 
R. 
prod. 

L.m. Poj. Ład. Nr VIN 
Suma ub. 
(brutto) 
2020 

Zakres 
ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia  

1 Miasto i Gmina Złoczew OSP UNIKÓW Volkswagen T4 Kombi ESIW448 specjalny 22.07.2002 2002 9 1896 1068 WV2ZZZ7023X024175 13 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

2 Miasto i Gmina Złoczew 
OSP GRÓJEC 

WIELKI 
Magirus-

Deutz 
170D11FA ESI95JA specjalny 18.05.1979 1979 8 6128 4040 4900072788 17 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

3 Miasto i Gmina Złoczew OSP KAMASZE Volkswagen 
T4 

Transporter 
ESI 81WC specjalny 21.08.1995 1995 9 1968 995 WV2ZZZ70ZTH016710 6 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

4 Miasto i Gmina Złoczew OSP BROSZKI Ford 
Transit 
350M 

ESI21WJ specjalny 25.09.2007 2007 6 2402 1420 WFOXXXBDFX7L15772 39 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

5 Miasto i Gmina Złoczew 
OSP 

STANISŁAWÓW 
Volkswagen 

T4 
Transporter 

ESIEE02 specjalny 10.09.1997 1997 9 2370 950 WV2ZZZ70ZWH047885 7 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

6 Miasto i Gmina Złoczew OSP STOLEC 
FSC 

Starachowice 
P-244L SAM0695 specjalny 5.05.1998 1998 6 6540 4800 SUSP142CJW0000060 40 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

7 Miasto i Gmina Złoczew OSP UNIKÓW Star 244 SAL3398 specjalny 23.09.1980 1980 8 6842 3300 06553 4 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

8 Miasto i Gmina Złoczew OSP ŁESZCZYN Star P244L SAG4808 specjalny 12.10.1982 1982 8 6842 3500 07866 7 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

9 Miasto i Gmina Złoczew OSP ZŁOCZEW Star 1142 ESI49MJ specjalny 19.02.1998 1997 6 6842 4110 SUSP142CJVD000055 13 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

10 Miasto i Gmina Złoczew OSP ZŁOCZEW Scania P400 ESI18411 specjalny 
15-10-
2014 

2013 6 12742   YS2P4X40002094058 543 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

11 Miasto i Gmina Złoczew OSP ZŁOCZEW Renault Trafic ESI62RY specjalny 
15-10-
2004 

2004 5 1870   VF1JLDCA65Y065616 20 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

12 Miasto i Gmina Złoczew 
OSP GRÓJEC 

WIELKI 
Fiat  Ducato ESIRF19 specjalny 13.05.2004 2004 9 2286 1325 ZFA24400007027268 11 500 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

13 Miasto i Gmina Złoczew OSP STOLEC MAN 
TGM 

13.290 
4x4BL 

ESITY25 specjalny 18.08.2011 2011 6 6871 7020 WMAN36ZZ3BY265925 244 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

14 Miasto i Gmina Złoczew OSP ZŁOCZEW Renault Master ESI 30998 
Specjalny 

pożarniczy 
21.06.2016  2016 7 2299 1294 VF1VBH6Z355613212 207 000 zł OC/AC/NNW 23.10.2019 - 22.10.2020 

15 
   OSP Stolec, 98-270   
Złoczew, Stolec 14           

REGON: 730325263 OSP STOLEC Renault Kangoo ESI26935 osobowy 15.12.2005 2005 5 1461 - VF1KCTGEF35022288 
7 800 zł OC/AC/NNW/ASS 23.10.2019 - 22.10.2020 

16 

OSP Uników, 98-270 
Uników 16, REGON: 

730934588 OSP UNIKÓW Vovlo FL ESI65998 
Specjalny 

pożarniczy 30.07.2020 2020 6 7698 6425 YV2T0Y1B3LZ131361 789 414 zł OC/AC/NNW 30.07.2020  - 29.07.2021 
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WWyykkaazz  ppoojjaazzddóóww__MMiieejjsskkaa  SSppóółłkkaa  KKoommuunnaallnnaa  SSpp..  zz  oo..oo..  

  Właściciel/Ubezpieczający Ubezpieczony Marka Model Nr rej. Rodzaj Data I rej. 
R. 

prod. 
L.m. Poj. Ład. Nr VIN 

Zakres 
ubezpieczenia 

Okres 
ubezpieczenia  

1 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Ciągnik Ursus  C-360 ESI C87J  ciągnik  03.01.1973 1973  1  3120   152534 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

2 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Ciągnik Ursus MF-255 SIS 115T ciągnik  01.01.1988 1988  1  2602   27928 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

3 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Ciągnik Zetor 10540 ESI  VY07 ciągnik  26.09.2002 2000  1 4156    1476 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

4 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Przyczepa Sanok D732/05 SIS 051L przyczepa 25.06.1985 1985      4000 12813 OC 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

5 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA  Przyczepa Sanok D732/05 ESI WJ29 przyczepa  19.05.1988 1988      4000 48307 OC 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

6 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA  Przyczepa Sanok D732/05 ESI WJ28 przyczepa  01.01.1985 1985      4000 12764 OC 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

7 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Autobus Autosan H9 ESI23693 Autobus 01.12.1990 1990 39 6540   SUAFS3010LS670752 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

8 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA KIA SD K 2700 
ESI 

05116 ciężarowy 22.04.2000 2000 3 2665 1250 KNESD0112YK604478 OC/NNW/ASS 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

9 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Fiat SCUDO 1. 9D ESI NA50 ciężarowy 11.02.1998 1998 2 1905 768 ZFA22000012351742 OC/NNW/ASS 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

10 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Walec  Statyczny BRAK 
walec drogowy 

specjalny   1988 1     1025 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

11 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA 
Koparko - 
ładowarka 3CX BRAK 

koparko-
ładowarka 
maszyna 

wolnobieżna   2014 1 4,4   JCB3CX04T02266769 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

12 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Fiat Doblo   ESI32716 ciężarowy 16.11.2001 2001 2 1910 835 ZFA22300005075555 OC/NNW/ASS 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

13 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Star    244 ESIWG57 

samochód 
specjalny 
zimowego 

urtrzymania 
dróg 28.04.1983   2 6842   08386 OC/NNW 

23.10.2019 - 
22.10.2020 

14 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Volkswagen LT 
ESI 

34843 ciężarowy 03.11.1998 1998 3 2799 840 WV1ZZZ2DZXH008223 OC/NNW/ASS 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

15 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Stopexim S22A 14H  ESI 3H28 
Przyczepa 
ciężarowa 18.09.2014 2014 - - 1600 SWPS22A00ER000076 OC 

23.10.2019 - 
22.10.2020 

16 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Bobcat  E14 BRAK 
Maszyna 

wolnobieżna - 2011 1     AHNM11869 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 
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17 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA 
Równiarka 
drogowa D3-31-1 BRAK 

równiarka- 
maszyna 

wolnobieżna - 1989 1 - - 135E101 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 

18 Miasto i Gmina Złoczew 
MIEJSKA SPÓŁKA 

KOMUNALNA Gut Brot - BRAK 
ciągnik 

ogrodowy - 2012 1 2400 - 8132039 OC/NNW 
23.10.2019 - 
22.10.2020 
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ZZAADDAANNIIEE  IIII      AA..  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  MMIIEENNIIAA  OODD  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  RRYYZZYYKK  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  SSPPÓÓŁŁKKII  KKOOMMUUNNAALLNNEEJJ  

  

Limit w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji: 

Maszyny, urządzenia, środki trwałe niskocenne, 
wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie 

osób trzecich 
250 000,00 zł PR 

Mienie pracownicze 5 000,00 zł PR 

Wartości pieniężne 
od kradzieży z włamaniem 
Od rabunku w lokalu 
Od rabunku w transporcie na terenie RP 

2 000,00 zł 
2 000,00 zł 
2 000,00 zł 

PR 

 

Klauzule/Ryzyka dodatkowe 
Wysokość podlimitów  

stanowiących górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla jednego  i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia  

I. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Klauzula szkód przepięciowych (KZ001) 
Wyładowania atmosferyczne – bez limitu 

Pozostałe – 500 000,00 zł 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Ubezpieczenie od dewastacji niezwiązanej z kradzieżą, 
w tym ubezpieczenie szkód estetycznych (KZ002) 

250 000,00 zł 
podlimit dla szkód estetycznych  - 

10 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych (KZ003) 

200 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii/uszkodzeń 
(KZ004) 

250 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka przewrócenia się drzew 
lub budowli (KZ006) 

500 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

UBEZPIECZENIE MIENIA  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Wartość przyjęta do ub. System 

Budynki  573 039,74 zł KB SS 

Budowle   14 645 267,84 zł KB SS 

Sieć cieplna (osobna polisa) 3 253 246,11 zł KB  

Maszyny, urządzenia (grupy 3-8 KŚT) z 
wyłączeniem pojazdów i sprzętu 

elektronicznego do 5 lat  
oraz środki trwałe niskocenne 

670 045,00 zł 

 
 

KB SS 

Wyposażenie  50 000,00 zł Zakupu SS 

Mienie pracownicze 
6 000,00 zł/limit na 
pracownika 500 zł 

RZ PR 

Wartości pieniężne 
 

2 000,00 zł Nominalna SS 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia 
(inwestycje, zakup nowego mienia, ewentualne 

odnowienie limitu w ramach Klauzuli 
odnowienia limitów KA006, itp.) 

500 000,00 zł Odtworzeniowa PR 
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Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i 
zamieszek społecznych (KZ007) 

500 000,00 zł 

 
10% wysokości szkody nie mniej niż 

2 000,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (KZ008) 1 000 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej (KZ011) 5 000,00 zł 

 
Franszyza redukcyjna 500,00 zł 

Pozostałe klauzule nielimitowane: Klauzula reprezentantów (KZ010) 

II. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące automatycznego pokrycia 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo 
nabytego mienia (KA001) 

20 % łącznej sumy ubezpieczenia  
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowych 
lokalizacji (KA002) 

 1 000 000,00 zł na jedną i wszystkie 
lokalizacje 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia 
w nienazwanych lokalizacjach (KA003) 

100 000,00 zł 
Franszyza - zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia (KA005) 

Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w 
wyniku ewentualnych zmian uregulowań prawnych (KA009) 

 
III. Klauzule dodatkowe (limitowane)- dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

 

Ubezpieczenie stłuczenia 
 i uszkodzenia szyb  

i innych przedmiotów szklanych (KP001) 

50 000,00 zł Franszyza redukcyjna - wykupiona 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
(KP003) 

100 000,00 zł Franszyza redukcyjna – 300,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń 
w stadium budowy lub montażu (KP004) 

500 000,00 zł 
 

Franszyza - zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula szkód zalaniowych (KP008) 250 000,00 zł 
Franszyza - zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Ubezpieczenie mienia tymczasowo magazynowanego 
lub podczas jego okresowej przerwy w eksploatacji 

(KP015) 
 100 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula odpowiedzialności za mienie 
osób trzecich (KP016) 

Klauzula objęcia ochroną mienia 
zarządzanego na podstawie decyzji 
administracyjnych (KP017) 

 

 
IV. Klauzule dotyczące ubezpieczenia dodatkowych kosztów 
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Dodatkowe ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie (KK001) 

Limit ponad sumę ubezpieczenia 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia 
mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa 

(KK002) 

Limit ponad sumę ubezpieczenia 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Koszty odtworzenia dokumentacji (KK004) 50 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców 
(KK005) 

50 000,00 zł Franszyza redukcyjna – 500,00 zł 

Klauzula kosztów restytucji mienia (KK010) 150 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula kosztów architektów, inżynierów oraz 
specjalistów od konserwacji zabytków (KK011) 

20 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula kosztów poszukiwania wycieków 
(KK012) 

 25 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

 
Koszty dostosowania się do przepisów prawa 

(KK019) 
 

10 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula kosztów ewakuacji (KK020) 

 
50 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń (KK023) 

 

Dla budynków/budowli własnych: do 
wysokości szkody  

Dla budynków/budowli obcych:                  
10 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

V. Klauzule dodatkowe dotyczące szkody (limitowane) dotyczące szkody 

 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (KS001) 

 

130 % wg formuły sumy ubezpieczenia 
30% wg formuły szkody 

 
- 

Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy 
ubezpieczenia (KS004) 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula terminu dokonania oględzin (KS008) 4 dni robocze - 

 
Klauzula samolikwidacji (KS016) 

 
5 000,00 zł 

 
- 
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Pozostałe klauzule nielimitowane 
 
 
 

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych 
(KS005) 

Klauzula 48 godzin (KS007) 

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
(KS009) 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o 
szkodzie (KS010) 

Klauzula wypłaty zaliczki (KS011) 

Klauzula zastąpienia dla budynków i 
budowli (KS012) 

Klauzula zastąpienia dla maszyn i 
urządzeń (KS013) 

Klauzula inflacyjna (KS015)  

 

V. Klauzule dodatkowe  

Klauzule nielimitowane 

 
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego (KD002) 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (KD003) 

Klauzula prolongacyjna (KD004) 

Klauzula warunków i taryf (KD005) 

Klauzula jurysdykcji (KD007) 

Klauzula obowiązku informacyjnego (KD008) 

Klauzula rozwiązania umowy w razie przejścia własności ubezpieczonej 
nieruchomości lub mienia ruchomego (KD011) 

 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 5 KS017 – Rabat z tytułu niskiej szkodowości 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 6 KD009 – Klauzula błędów i opuszczeń – limit 500 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 7 KD010 – Klauzula funduszu prewencyjnego 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 8 KZ009 – Klauzula katastrofy budowlanej – limit 500 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 9 KP002 – Klauzula zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w 
złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej – limit 50 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 10 KP005 – Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych -  limit 200 000,00 
zł 
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BB..  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  SSPPRRZZĘĘTTUU  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEGGOO  OODD  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  RRYYZZYYKK  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  SSPPÓÓŁŁKKII  KKOOMMUUNNAALLNNEEJJ  
 

UBEZPIECZENIE SPRZEĘTU ELEKTRONICZNEGO  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia  

Rodzaj wartości mienia 
przyjęta do 

ubezpieczenia 
O/KB/RZ 

System 
ubezpieczenia 

SS/PR* 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy własny 
 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 4 924,00 zł KB SS 

Sprzęt elektroniczny przenośny  4 633,00 zł KB SS 

Telefony komórkowe 1 000,00 zł Rynkowa PR 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia                         
(inwestycje, zakup nowego mienia, ewentualne 

odnowienie limitu w ramach Klauzuli odnowienia limitów 
KA006, itp.) 

200 000,00 zł Odtworzeniowa PR 

 

Koszt odtworzenia danych oraz oprogramowanie 

Oprogramowanie 20 000,00 zł O PR 

Koszt odtworzenia danych 20 000,00 zł O PR 

Nośniki danych 5 000,00 zł O PR 

Dodatkowe koszty działalności 

Proporcjonalne koszty dodatkowe (KK021) 
60 000,00 zł/podlimit 

na 1 m-c –  
20 000,00 zł 

- PR 

Nieproporcjonalne koszty dodatkowe (KK022) 20 000,00 zł - PR 

 

Klauzule/Ryzyka dodatkowe 
Wysokość podlimitów  

stanowiących górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla jednego  i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia  

I. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie od dewastacji niezwiązanej z kradzieżą,  
w tym ubezpieczenie szkód estetycznych (KZ002) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli 
(KZ006) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek 
społecznych (KZ007) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (KZ008) Limit wspólny z AR 

Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej (KZ011) Limit wspólny z AR 

Pozostałe klauzule nielimitowane: Klauzula reprezentantów (KZ010) 

II. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące automatycznego pokrycia 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo 
nabytego mienia (KA001) 

20 % sumy ubezpieczenia środków 
danej grupy mienia. 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 
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Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowych 
lokalizacji (KA002) 

Limit wspólny z AR 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w 
nienazwanych lokalizacjach (KA003) 

Limit wspólny z AR 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia (KA005) 

Klauzula dotycząca odnawiania limitów (KA006) 

Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w 
wyniku ewentualnych zmian uregulowań prawnych (KA009) 

 
III. Klauzule dodatkowe (limitowane)- dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
(KP003) 

 
Limit wspólny z AR Franszyza redukcyjna – 300,00 zł 

Klauzula szkód zalaniowych (KP008) 
 

Limit wspólny z AR 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Ubezpieczenie mienia tymczasowo magazynowanego lub 
podczas jego okresowej przerwy w eksploatacji (KP015) 

 
Limit wspólny z AR 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o ubezpieczenie 
obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) 

(KP021) 
100 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty 
dostawy (KP022) 

200 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich (KP016) 

Klauzula objęcia ochroną mienia zarządzanego na podstawie decyzji 
administracyjnych (KP017) 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem 
ubezpieczenia (KP019) 

 
IV. Klauzule dotyczące ubezpieczenia dodatkowych kosztów 

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie (KK001) 

Limit wspólny z AR 

 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów 

ratownictwa (KK002) 
Limit wspólny z AR 

 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców (KK005) Limit wspólny z AR Franszyza redukcyjna – 500,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych nieproporcjonalnych 
kosztów działalności (KK021) 

20 000,00 zł Udział własny – 5% wartości szkody 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych proporcjonalnych 
kosztów działalności (KK022) 

3 miesiące/ 
20 000,00 zł/miesiąc 

Limit 60 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – 2 dni 

V. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące szkody 



 

 

96 

 

 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (KS001) 

 

130 % wg formuły sumy ubezpieczenia 
30% wg formuły szkody 

- 

 
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia 

(KS004) 
Limit wspólny z AR 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula terminu dokonania oględzin (KS008) 

4 dni - 

 
Klauzula samolikwidacji (KS016) 

Limit 5 000,00 zł - 

 
 

Pozostałe klauzule nielimitowane 
 
 
 

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych (KS005) 

Klauzula 48 godzin (KS007) 

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody (KS009) 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (KS010) 

Klauzula wypłaty zaliczki (KS011) 

Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego (KS014) 

V. Klauzule dodatkowe  

Klauzule nielimitowane 

 
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego (KD002) 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (KD003) 

Klauzula prolongacyjna (KD004) 

Klauzula warunków i taryf (KD005) 

Klauzula jurysdykcji (KD007) 

Klauzula obowiązku informacyjnego (KD008) 

 
 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 11 KS017 – Rabat z tytułu niskiej szkodowości 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 12 KD009 – Klauzula błędów i opuszczeń– limit 500 000,00 zł  
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ZZAADDAANNIIEE  IIIIII  

  

AA))  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  MMIIEENNIIAA  OODD  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  RRYYZZYYKK  JJEEDDNNOOSSTTEEKK  GGMMIINNYY  ZZ  WWYYŁŁĄĄCCZZEENNIIEEMM  MMSSKK  

  

Limit w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 

Maszyny, urządzenia, środki trwałe niskocenne, 
wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie 

osób trzecich 
800 000,00 zł PR 

Zbiory biblioteczne 400 000,00 zł PR 

Mienie pracownicze 20 000,00 zł PR 

Wartości pieniężne 
od kradzieży z włamaniem 
Od rabunku w lokalu 
Od rabunku w transporcie na terenie RP 

25 000,00 zł 
25 000,00 zł 
25 000,00 zł 

PR 

 

Klauzule/Ryzyka dodatkowe 
Wysokość podlimitów  

stanowiących górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla jednego  i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia  

I. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Klauzula szkód przepięciowych (KZ001) 
Wyładowania atmosferyczne – bez limitu 

Pozostałe – 500 000,00 zł 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Ubezpieczenie od dewastacji niezwiązanej z kradzieżą, 
w tym ubezpieczenie szkód estetycznych (KZ002) 

250 000,00 zł 
podlimit dla szkód estetycznych  - 

10 000,00 zł 
Limit dla wiat przystankowych – 

30 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

UBEZPIECZENIE MIENIA  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Wartość przyjęta do ub. System 

Budynki i budowle  20 852 602,97 zł KB SS 

Budynki i budowle  360 000,00 zł 
Szacunkowa wartość 

odtworzenia 
SS 

Maszyny, urządzenia (grupy 3-8 KŚT) z 
wyłączeniem pojazdów i sprzętu 

elektronicznego do 5 lat  
oraz środki trwałe niskocenne 

1 240 207,52 zł 

 
 

KB 
SS 

Wyposażenie  1 364 974,03 zł Zakupu SS 

Zbiory biblioteczne 740 029,45 zł Zgodnie z klauzulą KP014 PR 

Mienie osób trzecich 50 000,00 zł Odtworzenia PR 

Mienie pracownicze 
50 000,00 zł/limit na 1 

pracownika 500 zł 
RZ PR 

Wartości pieniężne 
 

50 000,00 zł Nominalna SS 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia (inwestycje, 
zakup nowego mienia, ewentualne odnowienie 

limitu w ramach Klauzuli odnowienia limitów 
KA006, itp.) 

1 000 000,00 zł Odtworzeniowa PR 
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Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych (KZ003) 

200 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii/uszkodzeń 
(KZ004) 

250 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka przewrócenia się drzew 
lub budowli (KZ006) 

500 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i 
zamieszek społecznych (KZ007) 

500 000,00 zł 

 
10% wysokości szkody nie mniej niż 

2 000,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (KZ008) 1 000 000,00 zł 

 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej (KZ011) 5 000,00 zł 

 
Franszyza redukcyjna 500,00 zł 

Pozostałe klauzule nielimitowane: Klauzula reprezentantów (KZ010) 

II. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące automatycznego pokrycia 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo 
nabytego mienia (KA001) 

20 % łącznej sumy ubezpieczenia  
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowych 
lokalizacji (KA002) 

 1 000 000,00 zł na jedną i wszystkie 
lokalizacje 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia 
w nienazwanych lokalizacjach (KA003) 

100 000,00 zł 
Franszyza - zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia (KA005) 

Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w 
wyniku ewentualnych zmian uregulowań prawnych (KA009) 

 
III. Klauzule dodatkowe (limitowane)- dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

 

Ubezpieczenie stłuczenia 
 i uszkodzenia szyb  

i innych przedmiotów szklanych (KP001) 

50 000,00 zł Franszyza redukcyjna - wykupiona 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
(KP003) 

100 000,00 zł Franszyza redukcyjna – 300,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń 
w stadium budowy lub montażu (KP004) 

500 000,00 zł 
 

Franszyza - zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula szkód zalaniowych (KP008) 250 000,00 zł 
Franszyza - zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 
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Klauzula ubezpieczenia artykułów łatwopsujących się 
wskutek rozmrożenia/niedotrzymania odpowiedniej 

temperatury (KP012) 
20 000,00 zł 

Franszyza - zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych 
(KP014) 

650 000 zł 
Udział własny – 5% wartości 

odszkodowania 

Ubezpieczenie mienia tymczasowo magazynowanego 
lub podczas jego okresowej przerwy w eksploatacji 

(KP015) 
 100 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula odpowiedzialności za mienie 
osób trzecich (KP016) 

Klauzula objęcia ochroną mienia 
zarządzanego na podstawie decyzji 
administracyjnych (KP017) 

 

 
IV. Klauzule dotyczące ubezpieczenia dodatkowych kosztów 

 

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie (KK001) 

Limit ponad sumę ubezpieczenia 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia 
mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa 

(KK002) 

Limit ponad sumę ubezpieczenia 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Koszty odtworzenia dokumentacji (KK004) 50 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców 
(KK005) 

50 000,00 zł Franszyza redukcyjna – 500,00 zł 

Klauzula kosztów restytucji mienia (KK010) 150 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula kosztów architektów, inżynierów oraz 
specjalistów od konserwacji zabytków (KK011) 

20 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula kosztów poszukiwania wycieków 
(KK012) 

 25 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

 
Koszty dostosowania się do przepisów prawa 

(KK019) 
 

10 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula kosztów ewakuacji (KK020) 

 
50 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń (KK023) 

 

Dla budynków/budowli własnych: do 
wysokości szkody  

Dla budynków/budowli obcych:                  
10 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

V. Klauzule dodatkowe dotyczące szkody (limitowane) dotyczące szkody 

 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (KS001) 

 

130 % wg formuły sumy ubezpieczenia 
30% wg formuły szkody 

 
- 
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Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy 
ubezpieczenia (KS004) 

500 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula terminu dokonania oględzin (KS008) 4 dni robocze - 

 
Klauzula samolikwidacji (KS016) 

 
5 000,00 zł 

 
- 
 

 
 

Pozostałe klauzule nielimitowane 
 
 
 

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych 
(KS005) 

Klauzula 48 godzin (KS007) 

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 
(KS009) 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o 
szkodzie (KS010) 

Klauzula wypłaty zaliczki (KS011) 

Klauzula zastąpienia dla budynków i 
budowli (KS012) 

Klauzula zastąpienia dla maszyn i 
urządzeń (KS013) 

Klauzula inflacyjna (KS015)  

 

V. Klauzule dodatkowe  

Klauzule nielimitowane 

 
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego (KD002) 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (KD003) 

Klauzula prolongacyjna (KD004) 

Klauzula warunków i taryf (KD005) 

Klauzula jurysdykcji (KD007) 

Klauzula obowiązku informacyjnego (KD008) 

Klauzula rozwiązania umowy w razie przejścia własności ubezpieczonej 
nieruchomości lub mienia ruchomego (KD011) 

 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 5 KS017 – Rabat z tytułu niskiej szkodowości 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 6 KD009 – Klauzula błędów i opuszczeń – limit 500 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 7 KD010 – Klauzula funduszu prewencyjnego 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 8 KZ009 – Klauzula katastrofy budowlanej – limit 500 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 9 KP002 – Klauzula zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w 
złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej – limit 50 000,00 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 10 KP005 – Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych -  limit 200 000,00 
zł 
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BB..  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  SSPPRRZZĘĘTTUU  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEGGOO  OODD  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  RRYYZZYYKK  JJEEDDNNOOSSTTEEKK  GGMMIINNYY  ZZ  

WWYYŁŁĄĄCCZZEENNIIEEMM  MMSSKK  
 

UBEZPIECZENIE SPRZEĘTU ELEKTRONICZNEGO  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia  

Rodzaj wartości mienia 
przyjęta do 

ubezpieczenia 
O/KB/RZ 

System 
ubezpieczenia 

SS/PR* 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy własny 
 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 690 275,98 zł KB SS 

Sprzęt elektroniczny przenośny  90 734,15 zł KB SS 

Telefony komórkowe 2 000,00 zł Rynkowa PR 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia                         
(inwestycje, zakup nowego mienia, ewentualne 

odnowienie limitu w ramach Klauzuli odnowienia limitów 
KA006, itp.) 

500 000,00 zł Odtworzeniowa PR 

 

Koszt odtworzenia danych oraz oprogramowanie 

Oprogramowanie 20 000,00 zł O PR 

Koszt odtworzenia danych 20 000,00 zł O PR 

Nośniki danych 5 000,00 zł O PR 

Dodatkowe koszty działalności 

Proporcjonalne koszty dodatkowe (KK021) 
60 000,00 zł/podlimit 

na 1 m-c –  
20 000,00 zł 

- PR 

Nieproporcjonalne koszty dodatkowe (KK022) 20 000,00 zł - PR 

 

Klauzule/Ryzyka dodatkowe 
Wysokość podlimitów  

stanowiących górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla jednego  i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia  

I. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie od dewastacji niezwiązanej z kradzieżą,  
w tym ubezpieczenie szkód estetycznych (KZ002) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli 
(KZ006) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek 
społecznych (KZ007) 

Limit wspólny z AR 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (KZ008) Limit wspólny z AR 

Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej (KZ011) Limit wspólny z AR 

Pozostałe klauzule nielimitowane: Klauzula reprezentantów (KZ010) 

II. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące automatycznego pokrycia 
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Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo 
nabytego mienia (KA001) 

20 % sumy ubezpieczenia środków 
danej grupy mienia. 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowych 
lokalizacji (KA002) 

Limit wspólny z AR 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula automatycznego objęcia ochroną mienia w 
nienazwanych lokalizacjach (KA003) 

Limit wspólny z AR 
Franszyza – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia (KA005) 

Klauzula dotycząca odnawiania limitów (KA006) 

Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w 
wyniku ewentualnych zmian uregulowań prawnych (KA009) 

 
III. Klauzule dodatkowe (limitowane)- dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 

 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
(KP003) 

 
Limit wspólny z AR Franszyza redukcyjna – 300,00 zł 

Klauzula szkód zalaniowych (KP008) 
 

Limit wspólny z AR 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Ubezpieczenie mienia tymczasowo magazynowanego lub 
podczas jego okresowej przerwy w eksploatacji (KP015) 

 
Limit wspólny z AR 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o ubezpieczenie 
obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) 

(KP021) 
100 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty 
dostawy (KP022) 

200 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Pozostałe klauzule nielimitowane 

Klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich (KP016) 

Klauzula objęcia ochroną mienia zarządzanego na podstawie decyzji 
administracyjnych (KP017) 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem 
ubezpieczenia (KP019) 

 
IV. Klauzule dotyczące ubezpieczenia dodatkowych kosztów 

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie (KK001) 

Limit wspólny z AR 

 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów 

ratownictwa (KK002) 
Limit wspólny z AR 

 
Franszyza redukcyjna – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców (KK005) Limit wspólny z AR Franszyza redukcyjna – 500,00 zł 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych nieproporcjonalnych 
kosztów działalności (KK021) 

20 000,00 zł Udział własny – 5% wartości szkody 
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Klauzula ubezpieczenia dodatkowych proporcjonalnych 
kosztów działalności (KK022) 

3 miesiące/ 
20 000,00 zł/miesiąc 

Limit 60 000,00 zł 
Franszyza redukcyjna – 2 dni 

V. Klauzule dodatkowe (limitowane) dotyczące szkody 

 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (KS001) 

 

130 % wg formuły sumy ubezpieczenia 
30% wg formuły szkody 

- 

 
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia 

(KS004) 
Limit wspólny z AR 

Franszyza – zgodnie z 
postanowieniami SIWZ 

 
Klauzula terminu dokonania oględzin (KS008) 

4 dni - 

 
Klauzula samolikwidacji (KS016) 

Limit 5 000,00 zł - 

 
 

Pozostałe klauzule nielimitowane 
 
 
 

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych (KS005) 

Klauzula 48 godzin (KS007) 

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody (KS009) 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (KS010) 

Klauzula wypłaty zaliczki (KS011) 

Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego (KS014) 

V. Klauzule dodatkowe  

Klauzule nielimitowane 

 
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego (KD002) 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (KD003) 

Klauzula prolongacyjna (KD004) 

Klauzula warunków i taryf (KD005) 

Klauzula jurysdykcji (KD007) 

Klauzula obowiązku informacyjnego (KD008) 

 
 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 11 KS017 – Rabat z tytułu niskiej szkodowości 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 12 KD009 – Klauzula błędów i opuszczeń– limit 500 000,00 zł  
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C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK GMINY 

  

 
SUMA GWARANCYJNA  

na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe 

 

Franszyza/udział własny  

Ubezpieczenie OC – odpowiedzialność deliktowo 
kontraktowa, w tym odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych 

Suma gwarancyjna  
3 000 000,00 zł 

 
Zgodnie z zapisami SIWZ 

 
 

Podlimity odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyk dodatkowych: 

Szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w 
związku z wypadkiem przy pracy - OC pracodawcy  

Liczba pracowników –  219 osób 
2 000 000,00 zł 

w odniesieniu do szkód osobowych z tytułu 
OC pracodawcy - franszyza integralna 

równa jest wysokości świadczenia 
wypłaconego przez ZUS 

Szkody związanie z zarządzaniem i administrowaniem 
drogami 

1 000 000,00 zł 

 
Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody zaistniałe w wyniku awarii, działania oraz 
eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 

centralnego ogrzewania, a także szkód powstałych wskutek 
cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
1 000 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem 
prawa do regresu 

1 000 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich                    
(OC najemcy ruchomości i nieruchomości) 

500 000,00 zł 

 
Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody w środowisku naturalnym 
500 000,00 zł 

 Udział własny – 10% wartości szkody 

Szkody wyrządzone w związku z realizacją zadań 
opiekuńczych, oświatowo-wychowawczych i rekreacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (w 

tym odpowiedzialność za mienie pozostawione w szatniach) 

1 000 000,00 zł 

Podlimit na szatnie:  
10 000,00 zł 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone w związku z organizacją pobytów osób 
poza placówką oświatowo-wychowawczą i opiekuńczą na 

terenie kraju i poza jego granicami 
(międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Szkody rzeczowe poza RP – franszyza 
redukcyjna 2 000,00 zł 

Szkody wyrządzone osobom korzystającym z basenów, 
kąpielisk, boisk, placów zabaw, obiektów sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie 
sprawowania opieki przez Ubezpieczonego 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 
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Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub 
żywieniem zbiorowym w ramach imprez okolicznościowych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody w mieniu pracowników lub innych osób, za które 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w 

pojazdach mechanicznych 
100 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej 
1 000 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Czyste straty finansowe 500 000,00 zł 
Udział własny -  

10% wartości szkody 

Szkody wyrządzone przez osoby skierowane wyrokiem sądu 
do prac społecznie użytecznych a także osoby skierowane do 

prac interwencyjnych przez Urząd Pracy 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wzajemne Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

Koszty odtworzenia dokumentacji osób trzecich 100 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Szkody wyrządzone członkom OSP 500 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

Klauzula reprezentantów 500 000,00 zł Zgodnie z zapisami SIWZ 

  
 

KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 13 KD013 Klauzula podwyższonego limitu dla Klauzuli reprezentantów – 1 000 000 zł 

KLAUZULA PUNKTOWANA NR 14 KD014 Klauzula limitu dla uzupełniającej sumy ubezpieczenia – 500 000 zł 

  

  
  

  

  

DD..  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  NNAASSTTĘĘPPSSTTWW  NNIIEESSZZCCZZĘĘŚŚLLIIWWYYCCHH  WWYYPPAADDKKÓÓWW  CCZZŁŁOONNKKÓÓWW  OOSSPP  

  

 
SUMA UBEZPIECZENIA Franszyza/udział własny  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

Liczba ubezpieczonych –160 osób  
(członkowie OSP i MDP) 

30 000,00 z/osobę Nie ma zastosowania 

  

  

  



IIII..  IIssttoottnnee  ddaannee  ddoo  oocceennyy  rryyzzyykkaa    
  

UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  ww    ZZłłoocczzeewwiiee  
 

1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż. (hydranty, sprawność systemów zabezpieczeń, instrukcja postępowania 
przeciwpożarowego itp.): 

Hydrant wewnętrzny (szafka), na zewnątrz budynku hydrant w odległości 150 m. 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP) – 0,7 km 

3. Ilość i rodzaj gaśnic: 5 proszkowych 4 kg, 1 proszkowa 2 kg 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież. (systemy alarmowe, dozór obiektu - własny/zewnętrzny, stały/służby 
szybkiego reagowania/czas dojazdu, czy teren oświetlony w nocy itp.) 

System alarmowy, teren oświetlony w nocy, monitoring. 

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu – ok. 6 

6. Instalacja wodna:  Budynki posiadają taką instalację 

7. Urządzenia odgromowe - Budynki nie posiadają instalacji odgromowej 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu - brak  

9. Rodzaj ogrzewania – centralne ogrzewanie  

10.  Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału - NIE 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu – NIE 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach – na terenie Urzędu obowiązuje całkowity zakaz 
palenia 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji - TAK 

14. Liczba pracowników – 24 osoby 

15. Drogi pozostające w zarządzie: 76,87 km  

Jeże – Łagiewniki – droga gm. Brąszewice (Starce)  

Jeże – Grójec Mały – Grójec Wielki 

Stanisławów – droga gm. Brzeźno – (Rybnik) 

Stanisławów – droga gm. Bzeźnio – (Gozdy) 

Uników – Wandalin – droga gm. Lututów – (Huta) 

Grójec Wielki – droga gm. Klonowa (Uników) 

Wandalin – Emilianów – Lesiaki – Czarna 

Broszki – Struga – Dabrowa Miękka 

Gronówek – Budrynówka 

Łeszczyn – droga gm. – (Gronów) 

Kolonia Łeszczyn – Łeszczyn – Stolec 

Uników – Uników Glina – Emilianów 

Kolonia Bujnów – Kolonia Emilianów 

Potok – droga gm. Brzeźnio – (Nowa Wieś) 

Zapowiednik – Borzęckie 

Kolonia Broszki – Lipiny – (Jaźwiny) 

Siekanie - Broszki 

Od drogi pow. 4532 E – do drogi gm. 114061 E – (Nowa droga w Stolcu) 

Droga przez Kolonię Uników 

(Lesiaki) – droga gm. Klonowa – Robaszew 

(Janów) – droga gm. Ostrówek – Lesiaki 

(Dymki) – droga gm. Lututów – Wandalin 

Grójec Mały – Stanisławów 

Uników – Kamasze – Wilkołek Unikowski 

 Droga krajowa 45 – Dąbrowa Miętka  

Ul. Dolna 

Ul. Działkowa 

Ul. Kopernika 

Ul. Krasickiego 

Ul. Kwiatowa 

Ul. 22 lipca 



 

 

 

 

Ul. Lipowa 

Ul. Łąkowa 

Ul. Mickiewicza 

Ul Nowa 

Ul. Ogrodowa 

Ul. Opłotki 

Ul. Przechodnia 

Ul. Rolnicza 

Ul. Sadownicza 

Ul. Słoneczna 

Ul. Spokojna 

Ul. Sportowa 

Ul. Spółdzielcza 

Ul. Starowiejska 

Ul. Starowieluńska 

Ul. Wodna 

Ul. Zielona 

Ul. Leśna 

Ul. Klonowa 

Ul. Przylesie 

Ul. Krótka 

Ul. Wspólna 

Ul. Jarzębinowa 

Ul. Akacjowa 

 

 
 
 
 
 
 
 



Wykaz budynków Urząd Gminy Złoczew 
 

Lokalizacja 
Nazwa budynku/ 

przeznaczenie 
Rok 

budowy 

Czy budynek posiada  
odbiory końcowe / 

częściowe 

Stopień 
zużycia 

Konstrukcja i 
pokrycie dachu 

Konstrukcja ścian 
nośnych i 

działowych 

Powierzchnia 
zabudowy/ 

użytkowania 

Ilość 
kondygnacji 

Czy 
budynek 
posiada 
piwnice 

Windy 

Ul. Sieradzka 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny 1923 - - drewno, papa cegła 151,97m
2 

1 Nie - 

Broszki 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP Broszki - 
stare 

1948 - - drewno, papa cegła    - 

Łeszczyn 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Łeszczyn 

1969 - - drewno, ondulina cegła 156,00   - 

Grójec Wielki 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Grójec Wielki 

1966 - - stropodach, papa cegła 288,00   - 

Stanisławów 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Stanisławów 

1957 - - drewno, blacha cegła 256,00   - 

Kamasze 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Kamasze 

1969 - - drewno, blacha cegła 218,00   - 

Ul. Szeroka 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Złoczew 

1926 - - Drewno, blacha cegła 425,10   - 

Stolec 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Stolec 

1957 - - Drewno, blacha cegła 420,00   - 

Uników 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Uników 

1990 - - Drewno, blacha pustak żużlowy 650,00   - 

Broszki 
98-270 Złoczew 

Budynek OSP 
Broszki - nowe 

2003 - - Drewno, ondulina cegła + blok 190,00   - 

Potok 
98-270 Złoczew 

Dom Ludowy Potok 1989 - - drewno, blacha biała, cegła  2 Nie - 

Złoczew 
Ul. Sieradzka 

Budynek Stacji Trafo 1989 - - stropodach, papa cegła  1 Nie - 

Ul. Szeroka 10 
Poczekalnia PKS 

(bilbioteka) 
1989 - - Stropodach, papa Cegła 308 m

2 
2 Nie - 

Uników 
98-270 Złoczew 

Hydrofornia 
Uników 

 - -   
Miejska Spółka 

Komunalna 
  - 

Broszki 
98-270 Złoczew 

Hydrofornia 
Broszki 

 - -   
MSK Miejska Spółka 

Komunalna 
  - 

Grójec Wielki 
98-270 Złoczew 

Hydrofornia 
Grójec Wielki 

 - -   
Miejska Spółka 

Komunalna 
  - 



 

 

 

 

Ul. Wodna 
98-270 Złoczew 

Budynek ujęcia wody – 
Złoczew 

     
Miejska Spółka 

Komunalna 
   

Ul. Szkolna 16 
98-270 Złoczew 

Budynek Pałac 1995 Odbiór końcowy -2012 - 
Blacha miedziana 

na deskowaniu 
cegła 556,08 m

2 
2 Nie - 

Ul. Szeroka 
98-270 Złoczew 

Wiata przystankowa 1995 - - 
Konstrukcja 

metalowa, pleksa 

Konstrukcja 
metalowa, 

pleksa 
4,5 m

2 
- Nie - 

 Budynek Świetlicy 1996 - - Drewno, eternit cegła    - 

Ul. Spółdzielcza 
98-270 Złoczew 

Buchta targowisko 1999 - - Stropodach, papa 
Płyty zbrojone 

betonowe 
 - Nie - 

Ul. Spółdzielcza 
98-270 Złoczew 

Wiata targowisko 1999 - - 
Konstrukcja 

metalowa eternit 
Konstrukcja 
metalowa 

 - Nie - 

Ul. Spółdzielcza 
98-270 Złoczew 

Śmietnik targowisko 1999 - - stropodach cegła  - Nie - 

Łeszczyn 
98-270 Złoczew 

Wiata przystankowa w 
Łeszczynie 

2004 - - 
Konstrukcja 

metalowa, blacha 
Konstrukcja 
metalowa 

4,5m
2 

- Nie - 

Stanisławów 
98-270 Złoczew 

Wiata przystankowa w 
Stanisławowie 

2004 - - 
Konstrukcja 

metalowa, blacha 
Cegła 4,5m

2 
- Nie - 

Ul. Burzenińska 8/10 
98-270 Złoczew 

Budynek ul. Burzenińska 
8/10 w Złoczewie 

2005 - - 
Stropodach, 

papa 
cegła 1174,00m

2
 2 Nie - 

 
Łącznik budynków ul. 

Burzenińska 8/10 
2005 - - Stropodach, papa cegła 183,84m

2 
1 Nie - 

Ul. Burzenińska 8/10 
98-270 Złoczew 

Skład opału ul. 
Burzenińska 8/10 

2005 - - Stropodach, papa cegła   Nie - 

Bieciec 
98-270 Złoczew 

Świetlica wiejska w 
Bieściu 

2011 - - blacha cegła  1 Nie - 

Ul. Kilińskiego 33 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Kilińskiego 33 

- - - Nie mamy już   339m
2 

  - 

Ul. Błaszkowska 2 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Błaszkowska 2 

- - - blacha cegła 502,32m
2 

2 Tak - 

Ul. Błaszkowska 4 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny I ul. 
Błaszkowska 4 

- - - papa cegła 330,00m
2 

4 Ne - 

Ul. Błaszkowska 4 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny III B 
ul. Błaszkowska 4 

- - - papa cegła 33,18m
2 

1 Tak - 



 

 

 

 

Ul. Zielona 10 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Zielona 10 

- - - papa cegła 126,54m
2 

1 Nie - 

Ul. Zielona 10  
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Zielona 10 

- - - papa cegła 110,11m
2 

1 Nie - 

Ul. Zielona 10 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Zielona 10 

- - - papa cegła 83,06m
2 

1 Nie - 

Ul. Lututowska 11 
98-270 Złoczew 

Budynek mieszkalny ul. 
Lututowska 11 

- - - stropodach cegła 252,00m
2 

3
 

Tak  - 

Ul. Szkolna 6 
98-270 Złoczew 

Budynek gospodarczy ul. 
Szkolna 6 

- - - papa cegła  1
 

Nie - 

Ul. Błaszkowska 2  
98-270 Złoczew 

Budynek gospodarczy ul. 
Błaszkowska 2 

- - - papa cegła 134m
2 

1 Nie - 

Ul. Błaszkowska 4 
98-270 Złoczew 

Budynek gospodarczy ul. 
Błaszkowska 4 

- - - papa cegła 138m
2 

1 Nie - 

Ul. Zielona 10 
98-270 Złoczew 

Budynek gospodarczy ul. 
Zielona 10 

- 
 
 

- - papa cegła 50m
2 

1 Nie  

Robaszew 
98-270 Złoczew 

Budynek gospodarczy 
Robaszew 

2014 - - drewno Z płyt betonowych 28m
2 

1 Nie - 

 Budynek Kotłowni - - - Stropodach, papa 
Płyty zbrojone 

betonowe 
 1 Nie - 

Grójec Mały 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Grójcu Małym 

1970 - - Deskowane, papa biała cegła 72m
2 

1 Nie - 

Wandalin 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Wandalinie 

1972 - - blacha Cegła + bloczek  1 Nie - 

Szklana Huta 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Szklanej Hucie 

2004 - - blacha cegła  1 Nie - 

Borzęckie 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Borzęckim 

1975 - - blacha cegła  1 Nie - 

Gronówek 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Gronówku 

1988 - -    1 Nie - 

Dąbrowa Miętka 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowie 

Miętkiej 
1974 - - papa bloczek, cegła 30m

2 
1 Nie - 



 

 

 

 

Bujnów 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Bujnowie 

1965 - - blacha bloczek 144m
2 

1 Nie - 

Czarna 
98-270 Złoczew 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Czarnej 

1978 - -    1 Nie - 

Ul. Lututowska 28 
98-270 Złoczew 

Budynek biurowy 
”Pilawa” 

1978-79 - - ondulina 
Konstrukcja 
drewniana 

 1 Nie - 

Ul. Kościelna 6/8 
98-270 Złoczew 

Kościelna 6/8 - - - papa cegła 198,93m
2 

2 Nie - 

Ul. Szeroka 11  
98-270 Złoczew 

Ul. Szeroka 11 - - - papa cegła 267,74m2 1 Nie - 

Ul. Kilińskiego 17 98-
270 Złoczew  

Ul. Kilińskiego 17 - - -   45m2 1 Nie - 

Ul. Szkolna 8 
98-270 Złoczew 

Ul. Szkolna 8  - - - blacha cegła 179,97m2 1 Nie - 

Ul. Szkolna 6 A 
98-270 Złoczew 

Ul. Szkolna 6 A - - - blacha cegła 215,45m2 1 Nie - 

Ul. Szkolna 6 B 
98-270 Złoczew  

Ul. Szkolna 6 A - - - blacha cegła 174,00m2 1 Nie - 

Ul. Starowieluńska 16  
98-270 Złoczew 

Ul. Starowieluńska 16  - - - blacha cegła 201,50m2 1 Nie - 

Budynek mieszkalny Dąbrowa Miętka    Blachodachówka  Ok. 121 m2 1 Nie  



 

MMiieejjsskkoo  ––  GGmmiinnnnaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  ww  ZZłłoocczzeewwiiee  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż. – obiekt posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP) – 100 metrów 

3. Ilość i rodzaj gaśnic: 10, pianowe 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież.:  teren oświetlony, monitorowany 

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu: nie dotyczy 

6. Instalacja wodna: sieć miejska 

7. Urządzenia odgromowe: brak 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: brak 

9. Rodzaj ogrzewania: elektryczne 

10. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: nie 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: nie 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: tak 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

14. Liczba pracowników: 5 osób 

  
 

  

MMiieejjsskkoo--    GGmmiinnnnyy  OOśśrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj,,  uull..  BBuurrzzeenniińńsskkaa  44,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: hydrant, instrukcja p.poż. 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP) – 1 000 m. 

3. Ilość i rodzaj gaśnic: 2 proszkowe 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.kradzież.: brak. 

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu : - 

6. Instalacja wodna: sieć miejska 

7. Urządzenia odgromowe: tak 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: nie 

9. Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci miejskiej . 

10. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: nie. 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: nie 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: zakaz palenia na całym terenie MGOPS 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: nie dotyczy. 

14. Liczba pracowników: 10 osób 

 

MMiieejjsskkii    OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww  ZZłłoocczzeewwiiee,,  uull..  SSzzeerrookkaa  1177,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww    

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: hydrant 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP): na parterze budynku 

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  6 szt. – gaśnice proszkowe, 6 kg 



 

 

 

 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.kradzież.: monitoring, alarm, dozór zewnętrzny Zakładu Ochrony Mienia 
Sieradz 

5. Pokój kasowy: brak kasy własnej 

6. Liczba transportów gotówki w miesiącu : - 

7. Instalacja wodna: sieć miejska 

8. Urządzenia odgromowe: tak 

9. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: brak 

10. Rodzaj ogrzewania: miejskie sieci cieplne 

11. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: nie 

12. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 

13. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: tak 

14. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

15. Liczba pracowników: 9 

 

ZZeessppóółł  SSzzkkoollnnoo  ––  PPrrzzeeddsszzkkoollnnyy  ww  ZZłłoocczzeewwiiee,,  uull..  BBuurrzzeenniińńsskkaa  44//66,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: w budynku przy ul. Szkolnej istnieje 5 hydrantów, a przy ul. 

Burzenińskiej 7, instrukcja – tak; w budynku przy ul. Kilińskiego -2 hydranty wewnętrzne (pomiar wydajności 
wodnej wewnętrznej sieci hydrantowej 17.12.2019r.) , instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP): 500 m 

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  30 szt. Gaśnic proszkowych 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież.: dozór zewnętrzny w budynku przy ul Szkolnej . Wszystkie budynki -   
teren oświetlony w nocy (wejście główne i od zaplecza), ulice wokół budynku oświetlone lampami miejskimi, szyby 
antywłamaniowe 4 szt w gabinecie dyrektora w budynku Przedszkola oraz monitoring w budynku przy ul . Szkolnej 
i Burzenińskiej. 

5. Instalacja wodna: sieć miejska 

6. Urządzenia odgromowe: tak 

7. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: 6 pomieszczeń 

8. Rodzaj ogrzewania: miejskie sieci cieplne 

9. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: nie 

10. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 

11. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: całkowity zakaz palenia 

12. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

16. Liczba pracowników: 98 osób 

17. Opis budynków:  

17.1. Ul. Burzenińska 4/6 – Zespół Szkolno - Przedszkolny – Szkoła Podstawowa - rok budowy 1971, stropodach 
wentylowany, pokryty papą; fundamenty, słupy i schody żelbetowe, ściany z cegły pełnej czerwonej, stropy 
prefabrykowane; powierzchnia budynku 2 692,5m2, 3 kondygnacje naziemne, budynek niepodpiwniczony, 
brak wind. 

17.2. Ul. Szkolna 18 - Zespół Szkolno - Przedszkolny – Szkoła Podstawowa – rok budowy – 2004, budynek posiada 
odbiory końcowe, dach pokryty blachodachówką, konstrukcja ścian nośnych – pustak, powierzchnia 
zabudowy – 2 680,2 m2, 3 kondygnacje, brak piwnicy, platforma dla niepełnosprawnych (winda) 

17.3. UL. Kilińskiego 44 - Zespół Szkolno – Przedszkolny – Przedszkole Publiczne – budynek z 1984 r. Stropodach 
wentylowany, stropy prefabrykowane typ D2-3, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna, Konstrukcja ścian 



 

 

 

 

nośnych i działowych – cegła pełna czerwona,  klasa 100, fundamenty , słupy i schody – żelbetowe, 
powierzchnia 1 194,41 m2, 2 kondygnacje, podpiwniczenie,  2 windy. 

 

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  BBrroosszzkkaacchh,,  BBrroosszzkkii  44,,  9988--222200  ZZłłoocczzeeww  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: gaśnice proszkowe, kraty na 2 oknach pracowni komputerowej i 2 

drzwiach, instrukcja postępowania p.poż. 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP): 300 m. 

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  4 szt. proszkowe. 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież.: drzwi zewnętrzna – 2 szt. 4 zamki, teren oświetlony w nocy, czas 
dojazdu służby – 10 min.. 

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu: - 

6. Instalacja wodna: przyłącze do sieci, szambo 

7. Urządzenia odgromowe: tak 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu:  brak 

9. Rodzaj ogrzewania: c.o. – brykiet drzewny, pelet 

10. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: kotłownia w budynku gospodarczym, brykiet 
drzewny/pelet 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: tak 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

14. Liczba pracowników: 22 osoby 

15. Opis budynku: budynek szkoły – rok budowy 1938, dach – dach - wywiązka drewniana, blacha trapezowa, 
konstrukcja ścian nośnych i działowych - cegła, powierzchnia zabudowy 330 m2; 2 kondygnacje, brak piwnic, brak 
wind 

Opis budynku gospodarczego – rok budowy 1938, dach – pokryty blachą, konstrukcja ścian nośnych i działowych – 
pustak, powierzchnia zabudowy – 72 m2, ilość kondygnacji – 2, brak podpiwniczenia, brak wind. 

 

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  SSttoollccuu,,  SSttoolleecc  3355,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: 4 hydranty, instrukcja p.poż.  

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP): OSP -300 m  

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  6 szt. – proszkowe. 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież.: czujniki i urządzenia alarmowe w pomieszczeniach okratowanych, 
sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizatory na zewnątrz budynku  

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu : - 

6. Instalacja wodna: sieć miejska 

7. Urządzenia odgromowe: tak 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: 20 m2  

9. Rodzaj ogrzewania: C.O. węglowe 

10. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: kotłownia własna – eko- groszek 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: tak 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 



 

 

 

 

14. Liczba pracowników: 21 osób 

16. Opis budynku: budynek szkoły – rok budowy 1957, rozbudowa 1998, dach – dach – konstrukcja drewniana, 
pokrycie blachą, konstrukcja ścian nośnych i działowych - cegła, powierzchnia zabudowy 727,8 m2; 1 kondygnacja, 
piwnica – 20 m2, brak wind 

Opis budynku gospodarczego – rok budowy 1957, dach – strop, papą, konstrukcja ścian nośnych i działowych –
cegła, powierzchnia zabudowy – 50 m2, ilość kondygnacji – 1, brak podpiwniczenia, brak wind 

  

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  UUnniikkoowwiiee,,  UUnniikkóóww  44,,  9988--227700  ZZłłoocczzeeww  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: hydranty naprzeciwko budynku szkolnego, sprawność potwierdzona 

bieżącymi protokołami przeglądów, , opracowana instrukcja p.poż.  

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP): 200 m  

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  GP6 – 2 szt., GP4 – 4 szt., GP2 – 2 szt. 

4. Informacje dotyczące zabezpieczeń p. kradzież.: teren oświetlony w nocy 

5. Liczba transportów gotówki w miesiącu : - 

6. Instalacja wodna: sieć miejska 

7. Urządzenia odgromowe: tak, na bieżąco wykonywane przeglądy 

8. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: -  

9. Rodzaj ogrzewania: olejowe 

10. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: tak, olejowa 

11. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 

12. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: tak 

13. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

14. Liczba pracowników: 18 osób 

1155..  Opis budynku:  budynek szkolny – rok budowy 1895-1903, odbiór częściowy, konstrukcja dachu – więźba 
drewniana pokrycie blachą, konstrukcja ścian – cegła, powierzchnia zabudowy/użytkowa – 258,32/209,4 m2, 1 
kondygnacja, brak piwnic i wind;   

Budynek szkolny Uników (koszary) – rok budowy 1950, odbiór częściowy, konstrukcja i pokrycie dachu – więźba 
drewniana, blachodachówka, konstrukcja ścian nośnych i działowych – cegła, powierzchnia zabudowy/użytkowa 
157,5/172 (w tym 1 użytkowe pomieszczenie gminne  na poddaszu),  1 kondygnacja, brak piwnic i wind.  

Budynek gospodarczy – rok budowy 1930, bez odbiorów, pokrycie dachu – więźba drewniana, papa, konstrukcja 
ścian – cegła, powierzchnia zabudowy 65 m2, 1 kondygnacja.  

  

MMiieejjsskkaa  SSppóółłkkaa  KKoommuunnaallnnaa  SSpp..  zz  oo..oo..  

  
1. Informacje dotyczące zabezpieczeń p.poż.: zgodne z przepisami 

2. Odległość od Straży Pożarnej (OSP/PSP):  0,5 km 

3. Ilość i rodzaj gaśnic:  15 szt. 

4. Instalacja wodna: sieć miejska 

5. Urządzenia odgromowe: tak 

6. Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu: tak  

7. Rodzaj ogrzewania: C.O. 

8. Czy na terenie firmy znajduje się własna kotłownia, rodzaj opału: tak, ekogroszek 

9. Czy w obiektach znajdują się centralne wyłączniki prądu: tak 



 

 

 

 

10. Czy na terenie firmy obowiązuje zakaz palenia w wybranych strefach: - 

11. Czy na bieżąco odbywa się konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji: tak 

12. Liczba pracowników: - 12 osób;  

13. Opis budynków: 

Lokalizacja 
Nazwa budynku/ 

przeznaczenie 
Konstrukcja i 

pokrycie dachu 

Konstrukcja ścian 
nośnych i 

działowych 

Powierzchnia 
zabudowy/ 
użytkowa 

Ilość 
kondygnacji 

Czy 
budynek 
posiada 
piwnice 

Windy 

Złoczew 
ul. Cmentarna 11 

Budynek spółki 
Biuro – warsztat 

Stropodach 
Papa 

Mur 
 
 

225 

 
 

2 

 
 

nie 

 
 

nie 

 
Złoczew 
Ul. Cmentarna 11  

 
 
Garaż 

Drewno 
eternit 

Mur 
 
 

197 

 
 

1 

 
 

nie 

 
 

nie 

 
Złoczew 
Ul. Cmentarna 11 
 

 
 
Magazyn 

Drewno 
eternit 

Mur 

 
 
 

416 

 
 
 

1 

 
 
 

nie 

 
 
 

nie 

 
Złoczew 
Ul. Cmentarna 11 

 
 
Kotłownia 

Drewno 
Blacha 

Mur 

 
 
 

84 

 
 
 

1 

 
 

nie 

 
 

nie 

 
Złoczew 
Ul. Cmentarna 11 
 

Magazyn 
materiałów 
pędnych 

Drewno 
Eternit 

Mur 

 
 

18 

 
 

1 

 
 

nie 

 
 

nie 

Broszki  

Budynek 
Hydroforni 
 
 

Drewno 
Etenit 

Mur 

 
300 

 
1 

 
nie 

 
nie 

Grójec Wielki 
 
Budynek 
Hydroforni 

Drewno 
Eternit 

Mur 
 

150 
 

1 
 

 
Nie 

 
nie 

Uników 
Budynek 
Hydroforni 

Drewno 
Papa 

Mur 
 

324 
 

1 
 

Nie 
 

nie 

Złoczew 
Ul. Wodna 26 

Budynek - Stacja 
Uzdatniania Wody 

Stropodach 
Papa 

Mur 
 

384 
 

1 
 

Nie 
 

nie 

  

  

  

  



SSzzcczzeeggóółłoowwyy  ppooddzziiaałł  ssuumm  uubbeezzppiieecczzeenniiaa    

  

  
Zadanie II 

         

  

Nazwa Jednostki 

Suma ubezpieczenia      

Budynki wg wartości 
początkowej 

Budynki wg 
wartości 

szacunkowej 
Budowle Środki trwałe 

Wyposażenie 
poza ewidencją 

Mienie osób 
trzecich 

Eksponaty/ 
Księgozbiory 

Sprzęt 
elektroniczny 
Stacjonarny 

Sprzęt 
elektroniczny 

przenośny 

1 Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 573 039,74 zł 0,00 zł 14 645 267,84 zł 670 045,37 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 924,00 zł 4 633,00 zł 

2 
Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. (OSOBNA 
POLISA)* 

0,00 zł 0,00 zł 3 253 246,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

    573 039,74 zł 0,00 zł 17 898 513,95 zł 670 045,37 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 924,00 zł 4 633,00 zł 

 
* Wymagana osobna polisa, ze względu na postanowienia umowy - konieczna będzie cesja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

    

            
Zadanie III 

          

Lp Nazwa Jednostki 

Suma ubezpieczenia      
 

Budynki wg wartości 
początkowej 

Budynki wg 
wartości 

szacunkowej 
Budowle Środki trwałe 

Wyposażenie 
poza ewidencją 

Mienie osób 
trzecich 

Eksponaty/ 
Księgozbiory 

Sprzęt 
elektroniczny 
Stacjonarny 

Sprzęt 
elektroniczny 

przenośny  

1 Urząd Gminy Złoczew 6 416 636,69 zł 360 000,00 zł 6 644 601,70 zł 376 010,43 zł 818 641,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 44 137,15 zł 49 255,15 zł 
 

2 
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w 
Złoczewie 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 125 723,00 zł 100 772,00 zł 0,00 zł 492 988,00 zł 24 951,00 zł 3 648,00 zł 
 

3 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 49 079,84 zł 120 441,21 zł 8 642,73 zł 126,00 zł 37 424,09 zł 0,00 zł 
 

4 Miejski Ośrodek Kultury 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 346 526,20 zł 325 119,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 199,00 zł 8 464,00 zł 
 

5 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złoczewie 5 602 238,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 173 942,68 zł 285 862,08 zł 0,00 zł 
 

6 Szkoła Podstawowa w Broszkach 161 992,99 zł 0,00 zł 22 809,93 zł 127 488,78 zł 0,00 zł 0,00 zł 22 668,50 zł 107 485,05 zł 0,00 zł 
 

7 Szkoła Podstawowa w Stolcu 1 302 120,60 zł 0,00 zł 15 000,00 zł 212 518,75 zł 0,00 zł 0,00 zł 36 304,27 zł 117 360,91 zł 0,00 zł 
 

8 Szkoła Podstawowa w Unikowie 408 665,70 zł 0,00 zł 278 537,26 zł 2 860,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 14 000,00 zł 56 856,70 zł 29 367,00 zł 
 

 
  13 891 654,08 zł 360 000,00 zł 6 960 948,89 zł 1 240 207,52 zł 1 364 974,03 zł 8 642,73 zł 740 029,45 zł 690 275,98 zł 90 734,15 zł 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



33..  SSzzkkooddoowwoośśćć    
 

3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne 

Rok Grupa ryzyka Ilość szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

2013 OC 0 0 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2014 OC 1 1 500,00 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2015 OC 0 0 0 

 AC 2 3 867,72 0 

 NNW 0 0 0 

2016 OC 0 0 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2017 OC 0 0 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2018 OC 2 4 702,00 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2019 OC 1 942,00 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

2020 OC 0 0 0 

 AC 0 0 0 

 NNW 0 0 0 

 
3.2. Ubezpieczenia majątkowe  

 
2013/2014 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Ogień i inne żywioły 5 1 353,94 0 

Kradzież z włamaniem i rabunek 0 0 0 

NNW 0 0 0 

OC 3 962,74 0 

 
2014/2015 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Ogień i inne żywioły 6 27 146,00 0 

Kradzież z włamaniem i rabunek 0 0 0 

NNW 0 0 0 

OC 2 2 442,00 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
2015/2016 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Mienie od wszystkich ryzyk 2 5 676,27 0 

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 1 11 200,00 0 

NNW 1 1 500,00 0 

OC 0 0 0 

 
2016/2017 

Grupa ryzyka Liczba szkód 
uznanych 

Kwota wypłaty Rezerwa 

Mienie od wszystkich ryzyk 11 15 292,23 0 

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 1 2 127,40 0 

NNW 1 350 0 

OC 3 5 273,02 0 

 
 
2017/2018 – szkody wyłącznie w Jednostkach Gminy Złoczew (żadna nie dotyczy MSK) 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Mienie od wszystkich ryzyk 4 8 244,64  

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 0 0,00  

NNW 0 0,00  

OC 4 8 931,21 989,97 

 

  
2018/2019- wszystkie szkody dotyczą MSK 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Mienie od wszystkich ryzyk 4  84 627,00   

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 0 0,00  

NNW 0 0,00  

OC 5 22 881,53  

Uwaga: 1 szkoda z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na kwotę 81 282,82 zł. dotyczy pożaru 
rębaka, należącego do MSK – szkoda incydentalna 

  

  
2019/2020 – szkoda MSK 

Grupa ryzyka Liczba szkód Kwota wypłaty Rezerwa 

Mienie od wszystkich ryzyk 0 0,00  

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 0 0,00  

NNW 0 0,00  

OC 1 50,00  

 



 

 

  

 
 
 

 
WZÓR UMOWY 
DLA ZADANIA I 

 
UMOWA  

 
zawarta w dniu .......................................... roku w Złoczewie, pomiędzy:  

Gminą Złoczew, z siedzibą w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, reprezentowaną przez  

………………………………………………, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

_______________________________________________, z siedzibą w __________________, 

ul. __________________________________ zarejestrowaną w/ wpisaną, reprezentowaną przez: 

________________________________________________________________________________ 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 1843 z późn. zmianami) oraz 

zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z dnia …………. r.). została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca WYKONAWCY wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 
postanowień wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie 
Gminy Złoczew na lata 2020/2023” oraz oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2020 r. w zakresie: 

1) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC p.p.m.), 

2) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), 

3) Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży oraz Assistance (AC/KR). 

 

§ 2. Umowa 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia 
w niej określonymi. 

1.2. Oferta WYKONAWCY, 

DDZZIIAAŁŁ  IIIIII::    IISSTTOOTTNNEE  PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  UUMMOOWWYY    



 

 

  

1.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia WYKONAWCY, 

1.4. Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
WYKONAWCY. 

 

§ 3. Wykonanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023, z zastrzeżeniem, 
że w odniesieniu do pojazdów ubezpieczonego w ramach polis, ekspirujących po terminie 
23.10.2020 r. WYKONAWCA udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi 
w złożonych wnioskach. 

2. Na potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej WYKONAWCA wystawi polisy  
i certyfikaty w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

3. Wszystkie sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, a także sumy gwarancyjne i jej podlimity 
dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

4. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z następującymi zasadami: 

4.1 Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do WYKONAWCY – jednostki, która 
zawarła ubezpieczenie.  

4.2 Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony procedur 
likwidacji szkód. 

4.3 Wstępny projekt Procedur likwidacji szkód zostanie przekazany Wykonawcy w terminie  
7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia.  

4.4 Ubezpieczyciel wyznaczy do obsługi niniejszej umowy (ze wskazaniem danych kontaktowych): 

5.4.1. przynajmniej 1 osobę do obsługi merytorycznej zawartych ubezpieczeń, 

5.4.2. przynajmniej 1 osobę do obsługi szkód w odniesieniu do zawartych umów 
ubezpieczeń. 

4.5 Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej 
z tytułu opłaty kolejnych rat. 

 

§ 4. Składka 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY składkę naliczoną według stóp składek podanych 
w złożonej ofercie, w oparciu o aktualne w dniu zgłoszenia danego pojazdu sumy ubezpieczenia. 
Należność będzie uregulowana przelewem na konto WYKONAWCY w banku: 

…................................................. nr ….......................................................................................................... 
w terminach określonych w polisach. 

2. Składka ubezpieczeniowa za okres obowiązywania przedmiotowej umowy (wg danych o stanie 
pojazdów na dzień …………..……...) wynosi …………………………….(cena oferty)……………………………….. zł (słownie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł). 

3. Wysokość składki, określonej w pkt. 2 może ulegać zmianie jedynie w oparciu o zmianę wartości 
pojazdów, doubezpieczenia, a także w związku z zakupem/sprzedażą środków transportu, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Składka za cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy wyniesie nie więcej niż ……………………………. 



 

 

  

5. Szczegółowe wyliczenie składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń dokonane zostanie na polisach 
ubezpieczeniowych z zastosowaniem stawek i składek przekazanych w Ofercie Wykonawcy na  
„Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”. 

 
§ 5. 

1. WYKONAWCA wyznacza p.  ...................................................................................................................  
do bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wyznacza p. ………………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków 
umownych. 

3. Zamawiający upoważnił firmę Benefit Broker Artur Stępień  z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 23, 

do wykonywania czynności określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. 
(Tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2486, z późn.  zmianami), a w szczególności do: 

3.1. reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w sprawach związanych 
z ubezpieczeniami oraz pośredniczenie w procesie przygotowawczym do zawarcia umów 
ubezpieczenia, zebranie ofert ubezpieczeniowych na podstawie danych udostępnionych przez 
Ubezpieczającego oraz pomoc w wyborze oferty na podstawie przedstawionej przez Brokera 
pisemnej rekomendacji; 

3.2. pośrednictwo Brokera występującego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego 
w negocjowaniu i zawarciu umowy ubezpieczenia; 

3.3. składania do Ubezpieczyciela w imieniu Zamawiającego zapytań, wniosków, oświadczeń oraz 
wypowiedzeń umów ubezpieczenia;  

3.4. opracowywania przez Brokera dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego; 

3.5. udziału w pracach komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzącego do wyboru Zakładu Ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznej 
oceny ofert, dotyczących ubezpieczeń Zamawiającego, 

3.6. reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w procesie likwidacji ewentualnych szkód 
objętych ubezpieczeniem zawartym za pośrednictwem Brokera oraz pomoc we wstępnym 
sformułowaniu roszczeń, zgłaszanie szkód, monitorowanie przebiegu likwidacji szkody, w tym 
monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń; 

3.7. bieżącej obsługi i administrowania umowami ubezpieczeniowymi, nadzoru nad zawartymi 
za pośrednictwem Brokera umów ubezpieczeniowych polegającego na: 

- informowaniu Ubezpieczającego o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia,  
- nadzorze nad zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami ubezpieczenia poprzez 
informowanie o terminach ekspiracji umów i terminach płatności składek. 

3.8. reprezentowania interesów ubezpieczeniowych Zamawiającego w stosunkach z firmami 
Ubezpieczeniowymi. 

 
§ 6. 

1. W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań Zamawiającego wynikających ze 
zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, Zamawiający zobowiązuje się 
poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowych zmian.  

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia 
potwierdzających stan aktualny.  

 
§ 7. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zmiana ta może dotyczyć jedynie 

a) wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 36 miesięczny okres udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej, z poszanowaniem postanowień § 4 pkt. 4 umowy o wykonanie zamówienia 



 

 

  

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich 
warunków umowy 

c) zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego z ochrony 
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku, wymagających 
ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

d) zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową 
określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego powodujące 
konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

e) uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania 
f) zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na powstawaniu nowych 

jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach 
własnościowych lub ich formy prawnej. 

g) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 
o podobnym charakterze. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności 
i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach Prawa zamówień publicznych. 

 
§ 8. 

1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 
1843 z późn. zmianami) 

2.  Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo 
i rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Załączniki do umowy stanowią: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023” 
wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia  
i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia w niej określonymi. 

2. Oferta Wykonawcy. 
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Wykonawcy). 
4. Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
 

 



 

 

  

 
 

WZÓR UMOWY 
DLA ZADANIA II 

 
UMOWA  

 
zawarta w dniu .......................................... roku w Złoczewie, pomiędzy:  

Gminą Złoczew, z siedzibą w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, reprezentowaną przez  

………………………………………………, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

_______________________________________________, z siedzibą w __________________, 

ul. __________________________________ zarejestrowaną w/ wpisaną, reprezentowaną przez: 

________________________________________________________________________________ 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 1843 z późn. zmianami) oraz 

zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z dnia …...). została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca WYKONAWCY wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 
postanowień wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie 
Gminy Złoczew na lata 2020/2023” oraz oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2020 r. w zakresie: 

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej 

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej 

 

§ 2. Umowa 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia 
w niej określonymi. 

1.2. Oferta WYKONAWCY, 

1.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia WYKONAWCY, 

1.4. Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
WYKONAWCY. 

 



 

 

  

§ 3. Wykonanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023, z zastrzeżeniem, 
że w odniesieniu do pojazdów ubezpieczonego w ramach polis, ekspirujących po terminie 
23.10.2020 r. WYKONAWCA udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi 
w złożonych wnioskach. 

2. Na potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej WYKONAWCA wystawi polisy  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

3. Wszystkie sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, a także sumy gwarancyjne i jej podlimity 
dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

4. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z następującymi zasadami: 

4.1. Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do WYKONAWCY – jednostki, która 
zawarła ubezpieczenie.  

4.2. Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony 
procedur likwidacji szkód. 

4.3. Wstępny projekt Procedur likwidacji szkód zostanie przekazany Wykonawcy w terminie  
7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia.  

4.4. Ubezpieczyciel wyznaczy do obsługi niniejszej umowy (ze wskazaniem danych kontaktowych): 

4.4.1. przynajmniej 1 osobę do obsługi merytorycznej zawartych ubezpieczeń, 

4.4.2. przynajmniej 1 osobę do obsługi szkód w odniesieniu do zawartych umów ubezpieczeń. 

4.5. Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki 
należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. 

 

§ 4. Składka 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY składkę naliczoną według stóp składek podanych w 
złożonej ofercie, w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie 
uregulowana przelewem na konto WYKONAWCY w banku:  ….............................................. 
nr ….......................................................................................... w terminach określonych w polisach. 

2. Składka ubezpieczeniowa za okres obowiązywania przedmiotowej umowy (wg danych o stanie majątku 
na dzień …………..……...) wynosi ……………….(cena oferty)……………………….. zł (słownie 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………. zł). 

3. Wysokość składki określonej w pkt. 2 może ulegać zwiększeniu w oparciu  
o zmianę wielkości i wartości ubezpieczonego majątku/zakup nowego mienia.  

4. W sytuacji określonej w pkt 3 składka zostanie określona na podstawie SIWZ i złożonej oferty. 

5. Zwiększenie składki, w przypadkach, o których mowa w pkt 3, nie może przekroczyć w poszczególnych 
ryzykach składki określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie (w pozycji oferty: Uzupełniająca suma 
ubezpieczenia). 

6. W przypadku, w którym zwiększenie składki, w przypadkach, o których mowa w pkt 3, przekroczy kwotę 
wskazaną w pozycji Uzupełniająca suma ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, wówczas, 
w stosunku do koniecznych doubezpieczeń zostaną przeprowadzone zamówienia uzupełniające, zgodnie 
z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

7. Szczegółowe wyliczenie składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń dokonane zostanie na polisach 
ubezpieczeniowych z zastosowaniem stawek i składek przekazanych w Ofercie Wykonawcy na  
„Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”. 



 

 

  

8. W odniesieniu do odnawiania limitów – składka będzie pobierana w terminie 14 dni od daty  
ich odnowienia. 

9. Składka za ubezpieczenia krótkoterminowe naliczana będzie pro rata temporis – za każdy dzień 
udzielanej ochrony, bez stosowania składek minimalnych. 

§ 5. 
1. WYKONAWCA wyznacza p.  ...................................................................................................................  

do bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający wyznacza p. ………………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków 

umownych. 
3. Zamawiający upoważnił firmę Benefit Broker Artur Stępień  z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 23, 

do wykonywania czynności określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2486, z późn.  zmianami), a w szczególności do: 
a) reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w sprawach związanych 

z ubezpieczeniami oraz pośredniczenie w procesie przygotowawczym do zawarcia umów 
ubezpieczenia, zebranie ofert ubezpieczeniowych na podstawie danych udostępnionych przez 
Ubezpieczającego oraz pomoc w wyborze oferty na podstawie przedstawionej przez Brokera 
pisemnej rekomendacji; 

b) pośrednictwo Brokera występującego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego 
w negocjowaniu i zawarciu umowy ubezpieczenia; 

c) składania do Ubezpieczyciela w imieniu Zamawiającego zapytań, wniosków, oświadczeń oraz 
wypowiedzeń umów ubezpieczenia;  

d) opracowywania przez Brokera dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego; 

e) udziału w pracach komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzącego do wyboru Zakładu Ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznej 
oceny ofert, dotyczących ubezpieczeń Zamawiającego, 

f) reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w procesie likwidacji ewentualnych 
szkód objętych ubezpieczeniem zawartym za pośrednictwem Brokera oraz pomoc we wstępnym 
sformułowaniu roszczeń, zgłaszanie szkód, monitorowanie przebiegu likwidacji szkody, w tym 
monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń; 

g) bieżącej obsługi i administrowania umowami ubezpieczeniowymi, nadzoru nad zawartymi 
za pośrednictwem Brokera umów ubezpieczeniowych polegającego na: 

- informowaniu Ubezpieczającego o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia,  
- nadzorze nad zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami ubezpieczenia poprzez 
informowanie o terminach ekspiracji umów i terminach płatności składek. 

h) reprezentowania interesów ubezpieczeniowych Zamawiającego w stosunkach z firmami 
Ubezpieczeniowymi. 

 
 

§ 6. 
1.  W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań Zamawiającego wynikających ze 

zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, Zamawiający zobowiązuje się 
poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowych zmian.  

2.  WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia 
potwierdzających stan aktualny.  

 
§ 7. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zmiana ta może dotyczyć jedynie: 



 

 

  

a) wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 36 miesięczny okres udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej, z poszanowaniem postanowień § 4  umowy o wykonanie zamówienia 

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich 
warunków umowy 

c) zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego z ochrony 
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku, wymagających 
ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

d) zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową 
określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego powodujące 
konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

e) uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania 
f) zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na powstawaniu nowych 

jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach 
własnościowych lub ich formy prawnej. 

g) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 
o podobnym charakterze. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności 
i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach Prawa zamówień publicznych. 

 
 

§ 8. 
1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 
1843 z późn. zmianami) 

2.  Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo 
i rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Załączniki do umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis przedmiotu 
ubezpieczenia i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia w niej 
określonymi. 

2) Oferta Wykonawcy. 
3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Wykonawcy). 
4) Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 

 

Zamawiający          Wykonawca 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
WZÓR UMOWY 
DLA ZADANIA III 

 
UMOWA  

 
zawarta w dniu .......................................... roku w Złoczewie, pomiędzy:  

Gminą Złoczew, z siedzibą w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, reprezentowaną przez  

………………………………………………, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

_______________________________________________, z siedzibą w __________________, 

ul. __________________________________ zarejestrowaną w/ wpisaną, reprezentowaną przez: 

________________________________________________________________________________ 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 1843 z późn. zmianami) oraz 

zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ z dnia …...). została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

2. Zamawiający zleca WYKONAWCY wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 
postanowień wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie 
Gminy Złoczew na lata 2020/2023” oraz oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2020 r. w zakresie: 

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Jednostek Gminy z wyłączeniem Miejskiej Spółki 
Komunalnej 

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Jednostek Gminy z wyłączeniem 
Miejskiej Spółki Komunalnej 

3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich Jednostek Gminy  

4) Ubezpieczenie NNW członków OSP. 

 

§ 2. Umowa 

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia 
w niej określonymi. 

3.2. Oferta WYKONAWCY, 

3.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia WYKONAWCY, 

3.4. Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 



 

 

  

4. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
WYKONAWCY. 

 

§ 3. Wykonanie umowy 

5. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023, z zastrzeżeniem, 
że w odniesieniu do pojazdów ubezpieczonego w ramach polis, ekspirujących po terminie 
23.10.2020 r. WYKONAWCA udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi 
w złożonych wnioskach. 

6. Na potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej WYKONAWCA wystawi polisy  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

7. Wszystkie sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, a także sumy gwarancyjne i jej podlimity 
dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

8. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z następującymi zasadami: 

4.6. Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do WYKONAWCY – jednostki, która 
zawarła ubezpieczenie.  

4.7. Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony 
procedur likwidacji szkód. 

4.8. Wstępny projekt Procedur likwidacji szkód zostanie przekazany Wykonawcy w terminie  
7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia.  

4.9. Ubezpieczyciel wyznaczy do obsługi niniejszej umowy (ze wskazaniem danych kontaktowych): 

4.9.1. przynajmniej 1 osobę do obsługi merytorycznej zawartych ubezpieczeń, 

4.9.2. przynajmniej 1 osobę do obsługi szkód w odniesieniu do zawartych umów ubezpieczeń. 

4.10. Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki 
należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. 

 

§ 4. Składka 

10. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY składkę naliczoną według stóp składek podanych w 
złożonej ofercie, w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie 
uregulowana przelewem na konto WYKONAWCY w banku:  ….............................................. 
nr ….......................................................................................... w terminach określonych w polisach. 

11. Składka ubezpieczeniowa za okres obowiązywania przedmiotowej umowy (wg danych o stanie majątku 
na dzień …………..……...) wynosi ……………….(cena oferty)……………………….. zł (słownie 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………. zł). 

12. Wysokość składki określonej w pkt. 2 może ulegać zwiększeniu w oparciu  
o zmianę wielkości i wartości ubezpieczonego majątku/zakup nowego mienia.  

13. W sytuacji określonej w pkt 3 składka zostanie określona na podstawie SIWZ i złożonej oferty. 

14. Zwiększenie składki, w przypadkach, o których mowa w pkt 3, nie może przekroczyć w poszczególnych 
ryzykach składki określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie (w pozycji oferty: Uzupełniająca suma 
ubezpieczenia). 

15. W przypadku, w którym zwiększenie składki, w przypadkach, o których mowa w pkt 3, przekroczy kwotę 
wskazaną w pozycji Uzupełniająca suma ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, wówczas, 
w stosunku do koniecznych doubezpieczeń zostaną przeprowadzone zamówienia uzupełniające, zgodnie 
z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 



 

 

  

16. Szczegółowe wyliczenie składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń dokonane zostanie na polisach 
ubezpieczeniowych z zastosowaniem stawek i składek przekazanych w Ofercie Wykonawcy na  
„Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”. 

17. W odniesieniu do odnawiania limitów – składka będzie pobierana w terminie 14 dni od daty  
ich odnowienia. 

18. Składka za ubezpieczenia krótkoterminowe naliczana będzie pro rata temporis – za każdy dzień 
udzielanej ochrony, bez stosowania składek minimalnych. 

§ 5. 
4. WYKONAWCA wyznacza p.  ...................................................................................................................  

do bezpośrednich kontaktów i udzielania informacji w sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający wyznacza p. ………………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków 

umownych. 
6. Zamawiający upoważnił firmę Benefit Broker Artur Stępień  z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 23, 

do wykonywania czynności określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2486, z późn.  zmianami), a w szczególności do: 
i) reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w sprawach związanych 

z ubezpieczeniami oraz pośredniczenie w procesie przygotowawczym do zawarcia umów 
ubezpieczenia, zebranie ofert ubezpieczeniowych na podstawie danych udostępnionych przez 
Ubezpieczającego oraz pomoc w wyborze oferty na podstawie przedstawionej przez Brokera 
pisemnej rekomendacji; 

j) pośrednictwo Brokera występującego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego 
w negocjowaniu i zawarciu umowy ubezpieczenia; 

k) składania do Ubezpieczyciela w imieniu Zamawiającego zapytań, wniosków, oświadczeń oraz 
wypowiedzeń umów ubezpieczenia;  

l) opracowywania przez Brokera dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego; 

m) udziału w pracach komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzącego do wyboru Zakładu Ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznej 
oceny ofert, dotyczących ubezpieczeń Zamawiającego, 

n) reprezentowania Zamawiającego przed Ubezpieczycielem w procesie likwidacji ewentualnych 
szkód objętych ubezpieczeniem zawartym za pośrednictwem Brokera oraz pomoc we wstępnym 
sformułowaniu roszczeń, zgłaszanie szkód, monitorowanie przebiegu likwidacji szkody, w tym 
monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń; 

o) bieżącej obsługi i administrowania umowami ubezpieczeniowymi, nadzoru nad zawartymi 
za pośrednictwem Brokera umów ubezpieczeniowych polegającego na: 

- informowaniu Ubezpieczającego o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia,  
- nadzorze nad zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami ubezpieczenia poprzez 
informowanie o terminach ekspiracji umów i terminach płatności składek. 

p) reprezentowania interesów ubezpieczeniowych Zamawiającego w stosunkach z firmami 
Ubezpieczeniowymi. 

 
 

§ 6. 
1.  W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań Zamawiającego wynikających ze 

zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, Zamawiający zobowiązuje się 
poinformować o tym fakcie WYKONAWCĘ w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowych zmian.  

2.  WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do umów ubezpieczenia 
potwierdzających stan aktualny.  

 
§ 7. 



 

 

  

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zmiana ta może dotyczyć jedynie: 

a) wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 36 miesięczny okres udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej, z poszanowaniem postanowień § 4  umowy o wykonanie zamówienia 

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich 
warunków umowy 

c) zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego z ochrony 
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku, wymagających 
ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

d) zwiększenia zakresu prowadzonej działalności albo potrzeby objęcia ochroną ubezpieczeniową 
określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego powodujące 
konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki 

e) uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania 
f) zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na powstawaniu nowych 

jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach 
własnościowych lub ich formy prawnej. 

g) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 
o podobnym charakterze. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności 
i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach Prawa zamówień publicznych. 

 
 

§ 8. 
1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  poz. 
1843 z późn. zmianami) 

2.  Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo 
i rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Załączniki do umowy stanowią: 

5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023” wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym szczegółowy opis przedmiotu 
ubezpieczenia i istotne postanowienia umowy wraz z warunkami ubezpieczenia w niej 
określonymi. 

6) Oferta Wykonawcy. 
7) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Wykonawcy). 
8) Polisy potwierdzające zawarcie umowy. 

 

Zamawiający          Wykonawca 
 

                        
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  

                                             
 

......................................................... 
pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
NIP............................................ 

 
REGON.................................... 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja / My niżej podpisany/ni: 
 
 
................................................................................................................................................. 

imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy 
miejsce zamieszkania/ siedziba Wykonawcy: 
 
 
................................................................................................................................................. 

dokładny adres Wykonawcy 
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie: 
 
 
................................................................................................................................................  

podać adres i nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS 
 
w odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr ….......................... na zadanie  
 
 

„Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023” 

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi 
warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz informujemy: 
 

1. Oświadczamy, że żadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiortswa / 
oświadczamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje (odpowiednie skreślić): 

a) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

b) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

c) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

d) ……………………………………………………………….zawarte na stronie nr………………., 

2. Oświadczamy, że nie zamiarzamy żadnej części zamówienia powierzyć podwykonawcom. / 
Oświadaczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
(odpowiednie skreślić): 



 

 

  

a) ………………………………………………………………., 

b) ………………………………………………………………., 

c) ………………………………………………………………., 

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wraz 
z jej ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym objęcie ubezpieczeniem wszystkich 
wymienionych w Specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie 
gorszych, niż opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym 36 miesięcznym okresie trwania 
umowy za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie. 

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.10.2023 r. 

5. CENA oferty za 36 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej 

 

ZADANIE I   …………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto) 

(należy wpisać łączną cenę za trzyletni okres ochrony, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Formularz cenowy)  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione 
z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto). 

 

ZADANIE II …………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto) 

(należy wpisać łączną cenę za trzyletni okres ochrony, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Formularz cenowy)  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione 
z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto)  

 

ZADANIE III   …………………………………………………………….. (cena netto = cena brutto) 

(należy wpisać łączną cenę za trzyletni okres ochrony, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Formularz cenowy)  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione 
z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto). 

 

 



 

 

  

7. Szczegółowa kalkulacja cenowa, zgodnie z  Załącznikiem nr 6 - Formularz cenowy. 

 

ZADANIE I (dotyczy/nie dotyczy*) 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

Składka za 36 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

1. . 
 

Ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC/KR, NW 
 

 

 
Łącznie  

 
 

 

 

ZADANIE II (dotyczy/nie dotyczy*) 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

Składka za 36 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

1.  

 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

(wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi) 
 

 

 

2.  

 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

(wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi) 
 

 

 

 
Łącznie  

 
 

 

 

ZADANIE III (dotyczy/nie dotyczy*) 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

Składka za 36 miesięczny 
okres ochrony 

ubezpieczeniowej 
(w zł) 

1.  

 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

(wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi) 
 

 

 

2.  

 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

(wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi) 
 

 

 

3.  

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

(wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi) 
 

 

 

4.  

 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

OSP 
 

 

 



 

 

  

 
Łącznie  

 
 

 

 

 

8  Klauzule punktowane - fakultatywne 

CZĘŚĆ I (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie przyjęciu 
(TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  11   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  22   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  33  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  44  

ŁŁąącczznniiee   

 

CZĘŚĆ II (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie przyjęciu 
(TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  55  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  66  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  77   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  88  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  99  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1100  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1111  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1122   

ŁŁąącczznniiee   

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 

 

  

CZĘŚĆ III (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie przyjęciu 
(TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  55  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  66  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  77   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  88  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  99  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1100  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1111  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1122   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1133   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1144   

ŁŁąącczznniiee   

*Niepotrzebne skreślić 

**Każdy fakultatywny warunek ubezpieczenia wymaga jednoznacznego ustosunkowania  
się Wykonawcy w kolumnie nr 2, co do przyjęcia klauzuli (TAK) lub nie przyjęcia klauzuli (NIE) 
w zaproponowanej treści.  

9 Oświadczam, że zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia 
nie będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki. 

10 Ofertę niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

11 Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

_______________________________. 

_______________________________. 
…/… 

................................., dn. ....................... 
 

    …………………………………………………….…………………………………………………… 
czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 
………………………………..………………………………………………………………………… 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów  



 

 

  

 

 
 

Załącznik nr 2  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
oraz braku podstaw do wykluczenia 

 
 

 
................................................. 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  llaattaa  

22002200//22002233””   niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w Dziale I punkt 6 SIWZ. 

 

 
 
 
................................., dn. ....................... 

 
 

 
    …………………………………………………….…………………………………………………… 

czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 
 

 
 
 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM  
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW* 

 
 
 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  llaattaa  

22002200//22002233””   niniejszym oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w Dziale I punkt 6 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
W następującym zakresie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
….............................., dn. ….................... 
 

    …………………………………………………….…………………………………………………… 
czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 
 
 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 
 

*wypełnić i załączyć do oferty, w przypadku braku polegania na zasobach innych podmiotów – wpisać – nie 
dotyczy. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  llaattaa  

22002200//22002233””   niniejszym oświadczamy, że: 
 

1) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z 
późn.  zmianami)* 

 
................................., dn. ....................... 

 
    …………………………………………………….…………………………………………………… 

czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 
 

 
 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

  
 
2) Zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………….. 

ustawy Pzp (podać przesłankę wykluczenia, spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp, podjęliśmy następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

................................., dn. ....................... 
 

    …………………………………………………….…………………………………………………… 
czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 
 
 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów  

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

Załącznik nr 3  

Oświadczenie o grupie kapitałowej  
 

 
Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp 

  
 
 
 
 
.......................................                      
Pieczęć Wykonawcy          

 
OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 
 
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
Niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na „UUbbeezzppiieecczzeenniiee  GGmmiinnyy  ZZłłoocczzeeww  nnaa  

llaattaa  22002200//22002233””,, 
 
□* 1. Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami), w skład której wchodzą 

następujące podmioty (w przypadku większej liczby podmiotów – załączyć wykaz): 
 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu (adres) 

1   

2   

3   

 
 
□* 2. Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami) 
 
          ................................... 

PODPIS WYKONAWCY 
 
 

*właściwe zaznaczyć „X” 



 

 

  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 

Formularz cenowy  
oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu  

Klauzul punktowanych - fakultatywnych 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 
2020/2023”, przedstawiamy: 
 
I. Oświadczenie o przyjęciu / nie przyjęciu Klauzul punktowanych – fakultatywnych, opisanych w SIWZ 

Istotne Postanowienia Umowy jako klauzule punktowane (Zadanie I - od 1 do 4, Zadanie II – od 5 do 14, 
Zadanie III – od 5 do 14). 
 

II. Szczegółową kalkulację oferowanej wysokości składki. 
 
 

I. Oświadczenie o przyjęciu / nie przyjęciu warunków dodatkowych ujętych w SIWZ Istotne 
Postanowienia Umowy jako Klauzule punktowane. 

 
 

ZADANIE I (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie 
przyjęciu (TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  11   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  22  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  33  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  44  

ŁŁąącczznniiee   

 
* Każdy zapis wymaga jednoznacznego ustosunkowania się oferenta w kolumnie nr 2 co do przyjęcia zapisu 

(TAK) lub nie przyjęcia zapisu (NIE) w zaproponowanej treści.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ZADANIE II (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie 
przyjęciu (TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  55  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  66  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  77   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  88  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  99  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1100  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1111  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1122   

ŁŁąącczznniiee   

 
* niepotrzebne skreślić 

** Każdy zapis wymaga jednoznacznego ustosunkowania się oferenta w kolumnie nr 2 co do przyjęcia zapisu 
(TAK) lub nie przyjęcia zapisu (NIE) w zaproponowanej treści.  

ZADANIE III (dotyczy/nie dotyczy*) 

Fakultatywne  
warunki ubezpieczenia 

Oświadczenie o przyjęciu / nie 
przyjęciu (TAK/NIE) ** 

1 2 

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  55  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  66  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  77   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  88  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  99  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1100  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1111  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1122   

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1133  

KKLLAAUUZZUULLAA  PPUUNNKKTTOOWWAANNAA  NNRR  1144  

ŁŁąącczznniiee   

 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

  

** Każdy zapis wymaga jednoznacznego ustosunkowania się oferenta w kolumnie nr 2 co do przyjęcia zapisu 
(TAK) lub nie przyjęcia zapisu (NIE) w zaproponowanej treści.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE I 

II.  KALKULACJA OFEROWANEJ WYSOKOŚCI SKŁADKI – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 



 

 

  

Lp Marka Nr rej. Rodzaj 
Rok 

 prod. 

Suma 
ubezpieczenia 

(brutto) 

SKŁADKA OC  
(w zł) 

SKŁADKA NNW  
(w zł) 

STAWKA  
AC/KR 
(w %) 

SKŁADKA 
AC/KR 
(w zł) 

ŁĄCZNIE SKŁADKA  
(w zł) 

1 Volkswagen ESIW448 specjalny 2002 13 000 zł  
    

2 Magirus-Deutz ESI95JA specjalny 1979 17 000 zł  
    

3 Volkswagen ESI 81WC specjalny 1995 6 000 zł  
    

4 Ford ESI21WJ specjalny 2007 39 000 zł  
    

5 Volkswagen ESIEE02 specjalny 1997 7 000 zł  
    

6 FSC Starachowice SAM0695 specjalny 1998 40 000 zł  
    

7 Star SAL3398 specjalny 1980 4 000 zł  
    

8 Star SAG4808 specjalny 1982 7 000 zł  
    

9 Star ESI49MJ specjalny 1997 13 000 zł  
    

10 Scania ESI18411 specjalny 2013 543 000 zł  
    

11 Renault ESI62RY specjalny 2004 20 000 zł  
    

12 Fiat  ESIRF19 specjalny 2004 11 500 zł  
    

13 MAN ESITY25 specjalny 2011 244 000 zł  
    

14 Renault ESI 30998 Specjalny pożarniczy 2016 207 000 zł  
    

15 Renault ESI26935 osobowy 2005 7 800 zł  
    

16 Vovlo ESI65998 Specjalny pożarniczy 2020 789 414 zł  
    

17 Volkswagen ESIW448 specjalny 2002 13 000 zł  
    

18 Ciągnik Ursus ESI C87J  ciągnik 1973 -  
 - -  

19 Ciągnik Ursus SIS 115T ciągnik 1988 -  
 - -  

20 Ciągnik Zetor ESI  VY07 ciągnik 2000 -  
 - -  



 

 

  

21 Przyczepa Sanok SIS 051L przyczepa 1985 -  
- - -  

22  Przyczepa Sanok ESI WJ29 przyczepa 1988 -  
- - -  

23  Przyczepa Sanok ESI WJ28 przyczepa 1985 -  
- - -  

24 Autobus Autosan ESI23693 Autobus 1990 -  
 - -  

25 KIA SD ESI 05116 ciężarowy 2000 -  
 - -  

26 Fiat SCUDO ESI NA50 ciężarowy 1998 -  
 - -  

27 Walec  BRAK 
walec drogowy 

specjalny 1988 -  
 - -  

28 Koparko - ładowarka BRAK 
koparko-ładowarka 

maszyna wolnobieżna 2014 -  
 - -  

29 Fiat Doblo ESI32716 ciężarowy 2001 -  
 - -  

30 Star    ESIWG57 

samochód specjalny 
zimowego urtrzymania 

dróg   -  

 - -  

31 Volkswagen ESI 34843 ciężarowy 1998 -  
 - -  

32 Stopexim S22A ESI 3H28 Przyczepa ciężarowa 2014 -  
- - -  

33 Bobcat  BRAK Maszyna wolnobieżna 2011 -  
 - -  

34 Równiarka drogowa BRAK 
równiarka- maszyna 

wolnobieżna 1989 -  
 - -  

35 Gut Brot BRAK ciągnik ogrodowy 2012 -  
 - -  

ŁĄCZNIE KOMUNIKACJA  
OC NNW - AC/KR 

 
ŁĄCZNIE 

12 MIESIĘCY   -   

36 MIESIĘCY   -   



 

 

  

ZADANIE II 
KALKULACJA OFEROWANEJ WYSOKOŚCI SKŁADKI – UBEZPIECZENIA MIENIA  MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ 

 
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

  

  

TTaabbeellaa  sskkłłaaddeekk  ddooddaattkkoowwyycchh  zzaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa//rryyzzyykkaa//kkllaauuzzuullee,,    

kkttóórree  nniiee  zzoossttaałłyy  uuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ppoowwyyżżsszzeejj  ttaabbeellii    

UBEZPIECZENIE MIENIA  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Stopa składki Składka  

Budynki  573 039,74 zł   

Budowle 14 645 267,84 zł   

Budowle – sieć ciepłownicza 3 253 246,11 zł   

Maszyny, urządzenia (grupy 3-8 KŚT) z 
wyłączeniem pojazdów i sprzętu 

elektronicznego do 5 lat  
oraz środki trwałe niskocenne 

670 045,37 zł   

Wyposażenie  50 000,00 zł   

Mienie pracownicze 
6 000 zł/limit na 1 
pracownika 500 zł 

  

Wartości pieniężne 2 000,00 zł   

Uzupełniająca suma ubezpieczenia 500 000,00 zł   

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

  

 
Łącznie 36 miesięcy 

 

Składka za mienie/ryzyko/klauzule dodatkowe 

Rodzaj mienia/ryzyko/klauzula Składka dodatkowa 

  

  

  

  

  

  

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

Łącznie 36 miesięcy 
 
 

Łącznie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 12 miesięcy 

 
 

Łącznie Ubezpieczenie  mienia od wszystkich ryzyk wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 36 miesięcy 

 



 

 

  

 
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Miejskiej Spółki Komunalnej 
 

UBEZPIECZENIE SPRZEĘTU ELEKTRONICZNEGO  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Stopa składki Składka 12 miesięcy 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 4 924,00 zł 
 
 

 

Sprzęt elektroniczny przenośny 4 633,00 zł 
 
 

 

Telefony komórkowe  1 000,00 zł   

Oprogramowanie 20 000,00 zł 
 
 

 

Koszt odtworzenia danych 20 000,00 zł 
 
 

 

Nośniki danych 5 000,00 zł 
 
 

 

Proporcjonalne koszty dodatkowe (KK021) 
60 000,00 zł/podlimit na 

1 miesiąc 20 000 zł 
  

Nieproporcjonalne koszty dodatkowe (KK022) 20 000,00 zł 
 
 

 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia 200 000,00 zł   

Łącznie składka 12 miesięcy  
 
 

  

Łącznie składka 36 miesięcy  
 
 

 

TTaabbeellaa  sskkłłaaddeekk  ddooddaattkkoowwyycchh  zzaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa//rryyzzyykkaa//kkllaauuzzuullee,,    

kkttóórree  nniiee  zzoossttaałłyy  uuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ppoowwyyżżsszzeejj  ttaabbeellii    

  

 
 

 
 

 

Składka za mienie/ryzyko/klauzule dodatkowe 

Rodzaj mienia/ryzyko/klauzula Składka dodatkowa 

  

  

  

  

  

  

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

Łącznie 36 miesięcy 
 
 

Łącznie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 12 miesięcy 

 
 

Łącznie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 36 miesięcy 

 



 

 

  

 
 
ZADANIE III 
 
 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Jednostek Gminy z wyłączeniem MSK 

 

  

  

TTaabbeellaa  sskkłłaaddeekk  ddooddaattkkoowwyycchh  zzaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa//rryyzzyykkaa//kkllaauuzzuullee,,    

kkttóórree  nniiee  zzoossttaałłyy  uuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ppoowwyyżżsszzeejj  ttaabbeellii    

UBEZPIECZENIE MIENIA  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Stopa składki Składka  

Budynki i budowle (wartość początkowa) 20 852 602,97 zł   

Budynki i budowle (wartość szacunkowa) 360 000,00 zł   

Maszyny, urządzenia (grupy 3-8 KŚT) z 
wyłączeniem pojazdów i sprzętu 

elektronicznego do 5 lat  
oraz środki trwałe niskocenne 

1 240 207,52 zł   

Wyposażenie  1 364 974,03 zł   

Zbiory biblioteczne 740 029,45 zł   

Mienie osób trzecich 50 00000 zł   

Mienie pracownicze 50 000,00 zł   

Wartości pieniężne 50 000,00 zł   

Uzupełniająca suma ubezpieczenia 1 000 000,00 zł   

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

  

 
Łącznie 36 miesięcy 

 

Składka za mienie/ryzyko/klauzule dodatkowe 

Rodzaj mienia/ryzyko/klauzula Składka dodatkowa 

  

  

  

  

  

  

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

Łącznie 36 miesięcy 
 
 

Łącznie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 12 miesięcy 

 
 

Łącznie Ubezpieczenie  mienia od wszystkich ryzyk wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 36 miesięcy 

 



 

 

  

 

b) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Jednostek Gminy z wyłączeniem MSK 

 
 

UBEZPIECZENIE SPRZEĘTU ELEKTRONICZNEGO  
OD WSZYSTKICH RYZYK 

Suma ubezpieczenia Stopa składki Składka 12 miesięcy 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 690 275,98 zł 
 
 

 

Sprzęt elektroniczny przenośny 90 734,15 zł 
 
 

 

Telefony komórkowe  2 000,00 zł   

Oprogramowanie 20 000,00 zł 
 
 

 

Koszt odtworzenia danych 20 000,00 zł 
 
 

 

Nośniki danych 5 000,00 zł 
 
 

 

Proporcjonalne koszty dodatkowe (KK021) 
60 000,00 zł/podlimit na 

1 miesiąc 20 000 zł 
  

Nieproporcjonalne koszty dodatkowe (KK022) 20 000,00 zł 
 
 

 

Uzupełniająca suma ubezpieczenia 200 000,00 zł   

Łącznie składka 12 miesięcy  
 
 

  

Łącznie składka 36 miesięcy  
 
 

 

TTaabbeellaa  sskkłłaaddeekk  ddooddaattkkoowwyycchh  zzaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa//rryyzzyykkaa//kkllaauuzzuullee,,    

kkttóórree  nniiee  zzoossttaałłyy  uuwwzzggllęęddnniioonnee  ww  ppoowwyyżżsszzeejj  ttaabbeellii    

  

 
 

 
 

Składka za mienie/ryzyko/klauzule dodatkowe 

Rodzaj mienia/ryzyko/klauzula Składka dodatkowa 

  

  

  

  

  

  

Łącznie 12 miesięcy 
 
 

Łącznie 36 miesięcy 
 
 

Łącznie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 12 miesięcy 

 
 

Łącznie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wraz z klauzulami 
dodatkowymi: 36 miesięcy 

 



 

 

  

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich Jednostek Gminy 
 

 

SUMA GWARANCYJNA  
na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe 

Składka                           
 

Ubezpieczenie OC – odpowiedzialność deliktowo kontraktowa, w tym 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań 

publicznych 

3 000 000,00 zł 
 

 
Podlimity odpowiedzialności 

Szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem 
przy pracy - OC pracodawcy  

 
2 000 000,00 zł  

Szkody związane z zarządzaniem i administrowaniem drogami 
1 000 000,00 zł 

 
 

Szkody zaistniałe w wyniku awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, a także szkód 

powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

 1 000 000,00 zł  

Szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu  1 000 000,00 zł  

Szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich (OC najemcy 
ruchomości i nieruchomości) 

500 000,00 zł 

 
 

Szkody w środowisku naturalnym 
500 000,00 zł 

  

Szkody wyrządzone w związku z realizacją zadań opiekuńczych, oświatowo-
wychowawczych i rekreacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez ubezpieczonego (w tym odpowiedzialność za mienie 

pozostawione w szatniach) 

1 000 000,00 zł 

Podlimit na szatnie: 
10 000,00 zł 

 

Szkody wyrządzone w związku z organizacją pobytów osób poza placówką 
oświatowo-wychowawczą i opiekuńczą na terenie kraju i poza jego granicami 

(międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody wyrządzone osobom korzystającym z basenów, kąpielisk, boisk, 
placów zabaw, obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki przez 
Ubezpieczonego 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem 
zbiorowym w ramach imprez okolicznościowych 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody w mieniu pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych 100 000,00 zł  

Szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 1 000 000,00 zł  

Czyste straty finansowe 500 000,00 zł  



 

 

  

Szkody wyrządzone przez osoby skierowane wyrokiem sądu do prac 
społecznie użytecznych a także osoby skierowane do prac interwencyjnych 

przez Urząd Pracy 

Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Szkody wzajemne Do wysokości podstawowej 
sumy gwarancyjnej 

 

Koszty odtworzenia dokumentacji osób trzecich 100 000,00 zł  

Klauzula reprezentantów 500 000,00 zł  

Szkody wyrządzone członkom OSP 500 000,00 zł  

Łącznie 12 miesięcy  
 
 

  

Łącznie 36 miesięcy  
 
 

 

 
5 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA  
na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe 

Składka  
(za 1 osobę lub 1 jednostkę) 

Składka łączna 
12 miesięcy 

 

Ubezpieczenie NNW 

Liczba ubezpieczonych –160 osób 

 

30 000,00 zł/os.  

 

Łącznie 12 miesięcy  
 
 

  

Łącznie 36 miesięcy  
 
 

 
 
 
 

               ........................., dn. ....................... 
 

    …………………………………………………….…………………………………………………… 
czytelne imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 
 

…………………………………..………………………………………………………………………… 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/ów 

 


