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Znak sprawy: Or.271.1.2017 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  DO ZAPYTANIA   
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

GMINY SUCHEDNIÓW  W LATACH 2017/2018 
 

         

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 

CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

 

ZADANIE „A” 

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej  

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym   
mieniem, 

 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk. 

 
 

ZADANIE „B” 

 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
 Ubezpieczenie AUTO CASCO 
 Ubezpieczenie następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera, 
 Ubezpieczenie ASISTANCE 

ZADANIE „C” 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych                  
w systemie bezimiennym  

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych                  
w systemie imiennym 

 

1  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Suchedniów 

26-130 Suchedniów   
ul. Fabryczna 5 
NIP: 663-17-31-609 
Regon: 291009917 
woj. świętokrzyskie 
tel. 41 25 43 002  

faks : 41 25 43 090, 
e- mail: sekretariat@suchedniow.pl 
Adres strony internetowej:  

http://www.suchedniow.bip.doc.pl.  
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem  Or.271.1.2017 

 
W imieniu jednostek organizacyjnych: 

L.p 
NAZWA 

JEDNOSTKI 
ADRES 

JEDNOSTKI 
NIP REGON PKD 

1 
Urząd Miasta 

i Gminy w 
Suchedniowie 

26-130 
Suchedniów 

ul. Fabryczna 5 
663-14-05-011 000525369 7511Z 

2 

Gimnazjum im. 
Stanisława 
Staszica w 

Suchedniowie 

26-130 
Suchedniów 
ul. Szarych 

Szeregów 6 

663-17-31-609 291099197 8531A 

3 
Miejsko Gminy 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

26-130 
Suchedniów 

ul. Fabryczna 5 
663-17-31-609 290423098 8810Z 

http://www./
http://www./
http://www.umsuchedniow.bip.doc.pl/
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4 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

26-130 
Suchedniów 

ul. Ogrodowa 11 
663-17-31-609 290760230 5530Z 

5 

Przedszkole 

Samorządowe im. 
Jana Pawła II  

w Suchedniowie 

26-130 
Suchedniów 

u. Emilii Peck 15a 
663-17-31-609 290014112 8510Z 

6 

Samorządowa 
Szkoła 

Podstawowa im. 
Wandy 

Łyczkowskiej 
w Suchedniowie 

26-130 
Suchedniów 

ul. Ostojów 16 
663-17-31-609 000732625 8520Z 

7 

Samorządowa 
Szkoła 

Podstawowa nr 1 
w Suchedniowie 

26-130 
Suchedniów 

ul. Ogrodowa 12 
 

663-17-31-609 000732565 8520Z 

8 
Samorządowa 

Szkoła 

Podstawowa nr 3 

26-130 
Suchedniów 

ul. Kościelna 1 

663-17-31-609 000732588 
 

8520Z 

9 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

26-130 

Suchedniów ul. 
Kościelna 21 

663-000-74-90 290017814 
 

4100A 

10* 
Suchedniowski 

Ośrodek Kultury 
„Kużnica” 

26-130 
Suchedniów ul. 

Bodzentyńska 18 
663-14-05-212 290016536 9231F 

11* 
Miejsko Gminna 

Biblioteka 
Publiczna 

26-130 
Suchedniów 

Ul. Kościelna 3 
663-14-05-241 292794775 9101A 

 

2            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności 
cywilnej Gminy Suchedniów w latach 2017 – 2018  prowadzone jest w trybie art. 66 ustawy Kodeks 
Cywilny  Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585. 

3  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
PRZEPISY OGÓLNE: 

3.1.1 Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej oraz obejmował 
ochroną ubezpieczeniową  ryzyka  i majątek Zamawiającego na zasadach wskazanych niniejszej 
SIWZ. Ogólne  warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w 
dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk i postanowień 
umownych wskazanych     w  SIWZ oraz wzorze umów zastosowanie mają tylko w kwestiach nie 
określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz wzorach umów do poszczególnych części 
zamówienia. 

3.1.2 Przez cały czas trwania umowy na wykonanie zamówienia publicznego Wykonawca gwarantuje 

niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których w części nie uregulowanej w SIWZ 
udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od  tej zasady dopuszczalny jest jedynie w  
przypadku zmian  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Kodeksie 
Cywilnym i Ustawach oraz zmiany dobrowolnych warunków ubezpieczenia w tej części, które są 
korzystniejsze dla Zamawiającego od dotychczasowych.  

3.1.3 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie wypłacane z podatkiem VAT, 
również    w sytuacji gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztorysu.  

3.1.4 Podany  w SIWZ  zakres ochrony jest zakresem bezwzględnie obowiązującym,  niezależnie od 
treści ogólnych warunków Ubezpieczeń Wykonawców. 

3.1.5 Zamieszczone w SIWZ sumy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk  i ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk maja charakter orientacyjny. Właściwe i obowiązujące w 
danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia zostaną podane Wykonawcy 

we wnioskach o ubezpieczenie – dotyczy Sum Ubezpieczenia w systemie na sumy stałe. 
3.1.6 Na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia, Wykonawca będzie zobowiązany objąć ochroną 

również te składniki mienia nie wymienione w SIWZ lub we wniosku o ubezpieczenie danej 
jednostki organizacyjnej które nie zostały wprowadzone na stan środków trwałych na dzień 
przygotowania niniejszej SIWZ lub wniosku. Składka dodatkowa za te składniki mienia zostanie 
rozliczona w terminie płatności za klauzulę automatycznego pokrycia tj. w ciągu 30 dni od 
zakończenia 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia danego ubezpieczenia. Zawarte w SIWZ 
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dane dotyczą w przypadku jednostek Zamawiającego stanu ŚT na dzień 31.12.2016 roku, we 

wnioskach dane dotyczyć będą stanu ŚT na  31 stycznia danego roku. 
3.1.7 Jeżeli  po  dniu zawarcia umowy Zamawiający nabędzie  nowe składniki mienia, składniki te 

zostaną objęte ubezpieczeniem w zakresie i na zasadach przewidzianych  w SIWZ. Składka 

zostanie naliczona  zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy dla podanych sum 
ubezpieczenia,  proporcjonalnie do  okresu ubezpieczenia.  Płatność składki nastąpi  zgodnie z 
postanowieniami umowy.  

3.1.8  Jeżeli po dniu zawarcia umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia limitów odpowiedzialności 

wskutek wypłaty odszkodowań w systemie na Pierwsze Ryzyko w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub w 
ubezpieczeniu OC, strony w formie aneksu wprowadzą zmiany w dokumentach ubezpieczenia  z 
uwzględnieniem stawek z oferty Wykonawcy, stosownie do wielkości  limitów  określonych w   
SIWZ oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Wysokość składki i termin jej płatności 
strony określą w aneksie.  

3.1.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej przygotowania 
programu ubezpieczeniowego,  udziału w komisji przetargowej w charakterze biegłego oraz 
obsługa zawartej umowy w zakresie pośredniczenia przy jej zawarciu i wykonaniu będzie 
prowadzona przy udziale  pełnomocników Zamawiającego prowadzących działalność brokerską 
w zakresie ubezpieczeń (konsorcjum) : 

  
   Aleksander Romanowski – broker Ubezpieczeniowy 
   Kancelaria brokerska PROGRES 
   ul. Różana 12,  28 – 100 Busko-Zdrój 

 
Bogdan Święcicki- Broker Ubezpieczeniowy 
Kancelaria Brokerska "PROMES" 
ul. Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie  

 
3.1.10 Wykonawca za pośredniczenie i wykonanie umowy zapłaci brokerowi kurtaż   

w wysokości zwyczajowo przyjętej dla danego rodzaju ubezpieczenia.  
3.1.11 Program ubezpieczeniowy  opisany w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy  podlega ochronie w 

myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 
r. Nr 24 pz. 83 z póź. zm.). Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Konsorcjum 
Brokerów ubezpieczeniowych. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja lub modyfikacja materiału 

zawartego  w niniejszej SIWZ wymaga pisemnej zgody w/w Konsorcjum Brokerskiego. 
Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy  materiały te służyć będą do przygotowania oferty 

przetargowej. 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - ZADANIE „A” 

 
1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA 

DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM  MIENIEM – wszystkie jednostki wymienione  
w dziale 1 SIWZ   – zakres obligatoryjny: 

 

Ubezpieczenie  Odpowiedzialności  Cywilnej  Gminy  z  tytułu: 

 Prowadzenia  przez  gminę i jej jednostki organizacyjne działalności określonej przepisami prawa              
w tym min. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 7 września             
o systemie oświaty, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości             
i porządku w gminach oraz innych Ustaw i aktów wykonawczych do nich oraz aktów prawa 
miejscowego, 

 Wykonywania  działalności publicznej,  administracyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz innej zgodnej 

ze statutem danej jednostki objętej ochroną, 
 Posiadania,  użytkowania i  administrowania mienia  przez Gminę  i jej jednostki organizacyjne, 
 Wykonywania działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zadań własnych w tym min. 

dostawa wody, odbiór ścieków, produkcja energii cieplnej, zarządzanie i administrowanie mieniem. 
 Odpowiedzialności o charakterze kontraktowym określonej w umowach w tym  min, gminy jako 

inwestora, umów rezultatu jakimi są umowy o dostawę wody i odbiór ścieków – przy czym przy tego 
rodzaju działalności  z ochrony zostają wyłączone szkody powstałe: wskutek przyjęcia w umowie 

odpowiedzialności, za które na podstawie przepisów prawa gmina lub jej jednostka nie ponosi 
odpowiedzialności.  

 
Odpowiedzialność cywilna  z tytułu posiadania mienia  obejmuje wszystkie składniki mienia jakie 
znajdują się na stanie środków trwałych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy,  
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współwłasności oraz innym mieniu, którym włada gmina na podstawie umów, decyzji administracyjnych 

lub bez tytułu prawnego w tym prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.  
 
Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC Gminy jest każda osoba lub podmiot nie 

będący ubezpieczonym – za wyjątkiem klauzuli ubezpieczenia szkód wzajemnych, gdzie poszkodowany, 
będący jednostką organizacyjną gminy traktowany jest jako osoba trzecia. 
 
Udział własny w szkodzie: 

Szkody  rzeczowe  - Udział własny w szkodzie warunkowy - Franszyza  Integralna 250 PLN dla 
wszelkich szkód z reżimu odpowiedzialności za czyny  niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania (za wyjątkiem  szkód powstałych wskutek zatrucia środowiska naturalnego 
oraz czystych strat finansowych dla których ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % wartości 
szkody, nie mniej niż  1000 PLN – Wykonawca fakultatywnie ma możliwość zamiany franszyzy 
redukcyjnej na integralną). 
Szkody  osobowe -  franszyzy  zniesione,  udział  własny  zniesiony. 
 

Zakres  terytorialny pokryty ochroną ubezpieczeniową:   w zakresie prowadzonej działalności teren RP 
rozszerzony na teren całego świata  w przypadku wyjazdów służbowych pracowników oraz wycieczek            
i innych wyjazdów związanych z prowadzoną przez jednostki działalnością, w zakresie posiadania, 

zarządzania, administrowania mieniem własnym, powierzonym lub bez tytułu prawnego teren Gminy – 
bez obowiązku przedstawiania wykazu lokalizacji , lub teren RP gdy majątek gminy użytkowany będzie 
poza jej terenem – obowiązek zgłoszenia lokalizacji do ubezpieczenia OC będzie istniał w przypadku 

jedynie umów najmu nieruchomości. Zgłoszenie do wykonawcy nowej lokalizacji nastąpi w ciągu 60 dni 
od podpisania umowy najmu. 
 
Zakresem ochrony pokryte są szkody majątkowe, osobowe  oraz czyste straty finansowe  wyrządzone 
osobom trzecim w związku   z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem oraz Odpowiedzialność 
Cywilna za Produkt i wykonaną usługę obejmujące szkodę rzeczywistą „damnum emergens” oraz utratę 
spodziewanego dochodu „lucrum cessans”,  niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek rażącego 
niedbalstwa.  Przez  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się  
odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnych K.C jak również  szkody powstałe po przekazaniu 
prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania. Przy odpowiedzialności deliktowej 
Wykonawca nie może ograniczyć zapisami OWU swej odpowiedzialności określonej w art. 415-449 

Kodeksu Cywilnego. Szkodą majątkową jest zniszczenie, uszkodzenie bądź utrata mienia/rzeczy osób 
trzecich oraz  będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu lub strata finansowa wynikająca z  

braku możliwości z jej korzystania. Szkodą osobową jest spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia oraz będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu. Czystą strata finansową 
jest każda szkoda, nie będąca następstwem szkody rzeczowej lub szkody osobowej. 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone w terminie przed 
okresem przedawnienia.  Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia   

z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym, zawartych przez Zamawiającego przed datą 
początkową (datą zawarcia  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą) – dotyczy 
również produktu wprowadzonego do obrotu przed datą początkową. 
 
 Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową objęte są  szkody  kolejne powstałe z tej samej 

przyczyny   w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. 
 Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia –  każde nowe miejsce ubezpieczenia na terenie RP 

podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą  przejścia 
ryzyka  na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez obowiązku informowania o tym fakcie 
Wykonawcy. 

 Klauzula  regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest  pracownik Zamawiającego, za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby  umyślnie. Za pracownika na użytek niniejszej 
umowy uważa pracowników wymienionych w klauzuli ubezpieczenia OC Pracodawcy za wypadki 

przy pracy.  
 Klauzula szkód seryjnych – dla wszystkich szkód powstałej z tej samej przyczyny zastosowanie 

ma jedna franszyza lub udział własny w szkodzie. 
 

Suma  gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym   
 800 000  PLN  na  jedno   i  wszystkie  zdarzenia 

Koszty dodatkowe: 
Wykonawca w ramach sumy gwarancyjnej  zobowiązany jest pokryć następujące koszty: 

1. Mające na celu ograniczenie szkody, zgodnie z art. 826 Kodeksu Cywilnego, 
2. Związane z ochroną prawną : 
 Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Wykonawcy, w celu ustalenia 

okoliczności bądź rozmiaru szkody, 
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 Koszty wynagrodzenia Adwokata lub Radcy Prawnego, 

 Koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym cywilnym obejmujące opłaty i koszty do 
poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego postępowania, tylko 
jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości. 
 Koszty sądowe związane z postępowaniem karnym lub sądowo-administracyjnym obejmujące 

opłaty i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający, tylko jednak pod 
warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności 

Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości. 
 Koszty postępowania pojednawczego, 
 Koszty notarialne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, do poniesienia których 

zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego  postępowania; 
 Zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną zasądzone prawomocnym 

orzeczeniem sądu. 

 
Koszty dodatkowe w kontraktowej odpowiedzialności Zamawiającego: 
 Koszty mające na celu ograniczenie szkody w zakresie kontraktowej odpowiedzialności 

Zamawiającego związanej z dostawą wody pitnej odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym,  gdy 
wskutek skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wodociągu lub ujęcia wody, Zamawiający 

musi ponieść dodatkowe koszty związane  z: 
a) dowozem wody odbiorcom (koszty transportu własnego wody bez narzutu na zysk oraz koszty 

transportu obcego),  
b) koszty związane z odkażaniem wodociągu, przepompowni lub ujęcia. 

      Do kwoty 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia. 

 
Interwencja uboczna: 
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić z interwencją uboczną do toczącego się procesu,  

w charakterze interwenienta ubocznego po dopozwaniu go w drodze pisma procesowego w toku 
postępowania sądowego, w przypadku gdy poszkodowany w ramach odpowiedzialności cywilnej 
Zamawiającego wystąpił wobec niego z powództwem do sądu. Zamawiający zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę  o toczącym się postępowaniu bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od 
otrzymania  pozwu. 
 

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową, 
kontraktową  oraz za Produkt  wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wymienionych  
w SIWZ  w zakresie:  

 Posiadania, zarządzania i administrowania wszelkim mieniem stanowiącym własność lub 
współwłasność gminy i jej jednostek jak również zarządzanym  na podstawie decyzji 
administracyjnej, umów wszelkiego rodzaju lub bez tytułu prawnego – prowadzenie cudzych 
spraw bez zlecenia.  

 Prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności  przez poszczególne jednostki zgodnie z ich 
Ustawową oraz Statutową odpowiedzialnością, aktów prawa miejscowego, wszelkiego rodzaju 
porozumień   
i umów, wyrządzone przez jednostki OSP w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej, poza terenem 
danej jednostki  w trakcie  wyjazdów służbowych  w tym min. na wycieczki, rajdy, zielone szkoły, 
wymiany młodzieży itp. , w zakresie zleceń  i umów nie wymienionych w statucie danej jednostki 
oraz innej  o charakterze kontraktowym. 

 Szkody osobowe i rzeczowe powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej. 

 Spowodowane awarią lub wadliwym działaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych  w tym cofnięcia się ścieków  
z własnej bądź publicznej sieci kanalizacyjnej oraz burzowej lub odwadniającej. Odszkodowanie 
pokrywa szkody we wszystkich rodzajach mienia/rzeczy poszkodowanych osób lub podmiotów 
niezależnie od wyłączeń zawartych w OWU OC Wykonawcy. Zapis dotyczy również klauzul 

dodatkowych: szkody  w ruchomościach osób trzecich, szkody w mieniu pod nadzorem  i 
kontrolą, szkody w nieruchomościach osób trzecich. 

 Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego z regresem do sprawcy szkody, gdy 
podwykonawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą,  

 Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego bez prawa zastosowania wobec nich 
regresu za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie . Za podwykonawców na 
użytek niniejszej umowy wobec których nie ma zastosowanie prawa regresu uważa się 

wolontariuszy, praktykantów, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych w 
jednostkach organizacyjnych gminy oraz inne osoby wykonujące na rzecz gminy i jej jednostek 
prace społecznie użyteczne w tym np. prace interwencyjne oraz inne osoby za które Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 K.C. 
 Odpowiedzialność cywilna za produkt: związana  z  prowadzeniem  zbiorowego żywienia    przez 

jednostki organizacyjne gminy, okazjonalne posiłki przygotowywane na imprezach 
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okolicznościowych   polegające  min. na  zatruciu  pokarmowym  lub  przeniesieniu  chorób  

zakaźnych oraz sprzedaż wody pitnej z włączeniem klauzuli zmieszania/połączenia. 
 Związana z przeniesieniem chorób zakaźnych min. takich jak: salmonelloza, bakteryjne zakażenia 

jelitowe (wywołane m. in. przez bakterie e.coli, jadem kiełbasianym, gronkowcem), czerwonka, 

WZW typu A oraz zakażenia wskutek pokąsania przez bezdomne zwierzęta, gronkowiec, grzybica. 
 Związane z  przeprowadzaniem przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne  imprez,  

w tym imprez masowych jako organizator lub współorganizator  (dożynki, imprezy kulturalne, 
sportowe, rozrywkowe, plenerowe, festiwale, imprezy okolicznościowe) nie podlegające  

obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy   o bezpieczeństwie imprez masowych.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność  odszkodowawczą za czyny niedozwolone 
oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania organizatora imprezy wyrządzoną 
uczestnikom imprezy, wykonawcom oraz podwykonawcom ( w tym również sędziom i 
zawodnikom na amatorskich zawodach  i turniejach sportowych).  Dodatkowy podlimit 
odpowiedzialności z  Sumą Gwarancyjną 300.000 PLN na szkody spowodowane  użyciem 

sztucznych ogni lub fajerwerków gdy pokaz wykonywany jest przez profesjonalne podmioty. 
Ubezpieczony nie  ma obowiązku informować Wykonawcy o terminie  i charakterze imprezy, gdy 
jest ona przeprowadzana na terenie lub obiektach stanowiących własność gminy. 

 Spowodowane przez bezpańskie zwierzęta, 
 Powstałe w trakcie usuwania awarii sieci wodno kanalizacyjnej należącej do Gminnych jednostek 

organizacyjnych. Niezależnie od innych szkód jakie mogą powstać w mieniu osób trzecich ochroną 
objęte są również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju  instalacjach  

(w tym podziemnych) stanowiących własność innych podmiotów, 
 Szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, 

dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub archiwalnym. Obejmuje 
również wszystkie szkody powstałe wskutek gwałtownego działania temperatury, gazów, oparów, 
wilgoci, dymu, sadzy oraz ścieków.  

 Niezależnie od odpowiedzialności Placówek Oświaty z tytułu posiadania mienia i prowadzonej 
działalności dydaktycznej i oświatowej objęta jest odpowiedzialność cywilna nauczycieli  

w trakcie wyjazdów na wycieczki szkolne, wyjazdy na turnieje, zawody sportowe i olimpiady 
szkolne do innych placówek oświatowych, prowadzenie siłowni w placówkach oświaty, 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez oraz zawodów sportowych i artystycznych 
na terenie placówek oświatowych, bez względu na charakter imprezy. 

 Wyrządzone  w  związku  z  administrowaniem i posiadaniem dróg, chodników  oraz  innej  
infrastruktury  znajdującej  się    w  pasie  drogowym, placach, ulicach, terenach zielonych (parki, 

zieleńce), drogach wewnętrznych, osiedlowych, chodnikach oraz innych nieruchomościach 
stanowiących własność gminy lub zarządzanych i administrowanych przez jednostki organizacyjne 
gminy. Niezależnie od podstawy roszczenia ochroną  objęta jest odpowiedzialność cywilna między 
innymi  za  szkody  spowodowane lub będące skutkiem : 
- złego stanu jezdni, poboczy i chodników wynikających z uszkodzeń  nawierzchni  

w postaci ubytków,  zapadnięć, kolein, przełomów lub wyrw,  
- występowania namulisk na jezdni po opadach deszczu 

-  nierówności poboczy (zaniżenia lub zawyżenia ), 
- uszkodzenia wywołane podtopieniem obiektów budowlanych lub pól uprawnych wywołane 

niedrożnością przepustów    i rowów odwadniających, 
- śliskości  nawierzchni  spowodowanej  opadami  śniegu, gołoledzią,  rozlaniem  płynów     

 i smarów przez  przejeżdżające pojazdy, zaśmieceniem, namułami ( zimowe i letnie 
utrzymanie dróg ),   

- braku  oznakowania  dróg,  

-   wszelkich  prac  w  pasie  drogowym wykonywanym przez Ubezpieczającego lub jednostkę 

organizacyjną  gminy,  
- uszkodzenia mienia lub osób  przez drzewostan   znajdującym  się  w pasie  drogowym  lub  

innych  terenach  ( parki, skwery, zieleńce,  pojedyncze drzewa lub grupy drzew znajdujące 
się    w pasie drogowym  lub poza pasem drogowym ) , 

- uszkodzenie pojazdów uczestników ruchu na skutek nieprzejezdności dróg, w tym 

spowodowane  w trakcie  zimowego utrzymania dróg, 
- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 

drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub 
wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania  
czynności związanych z  utrzymaniem  i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w 
razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia  
i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych,       

- uszkodzenia infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym:  mostów, 
przepustów,  kanalizacji deszczowej lub kanalizacyjnej  w tym szkód wyrządzonych brakiem  
wpustów lub  pokryw studziennych  spowodowanych kradzieżą lub wandalizmem, 

- przez kamienie, gałęzie, konary drzew i inne przedmioty znajdujące się w pasie drogowym, 
- wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi 

przedmiotami lub materiałami, 
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- spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami 

bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy, 
- powstałe w wyniku rozmycia pobocza, wskutek wyrw w poboczu drogi, 
- zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa 

drogowego,   w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w 
przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub powodzi, 

- nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo 
oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, 

- inne,  nie  zdefiniowane  powyżej. 
Podlimit odpowiedzialności dla szkód rzeczowych w rocznym okresie ubezpieczenia 200 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla szkód osobowych – do wysokości 
podstawowej sumy gwarancyjnej. 
W  przypadku gdy OWU OC Wykonawcy przewidują dla zarządcy drogi terminy,  w których powinien on 
podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi 

zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji  
o szkodzie oznakować miejsce w którym zdarzyła się szkoda. Zarządca drogi zobowiązuje się do 
usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie 
wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy 
drogi nie  pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. 

 
Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody: 

1. Powstałe w nieruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich  
uszkodzeniu bądź zniszczeniu, używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, 
najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia.  Podlimit sumy 
gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych 
wskutek zużycia oraz powstałe w mieniu ruchowym, chyba, że mienie to stanowi składową część 
nieruchomości. 

2.  Powstałe w ruchomościach (oraz ich częściach składowych) osób trzecich polegające na ich 
zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy 
użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia - Podlimit 
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  Odszkodowanie nie uwzględnia: szkód 
powstałych wskutek normalnego zużycia oraz w pojazdach mechanicznych  

i ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.  
3. Polegające na utracie,  zniszczeniu  bądź  uszkodzeniu  mienia  osób  trzecich znajdującego się pod 

nadzorem, kontrolą lub przechowaniu  niezależnie od podstawy roszczenia w tym  
w szatniach. Ustala  się w  ramach  ogólnej  sumy  gwarancyjnej  podlimit  na  szkody  rzeczowe                
w  wysokości  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający lub Ubezpieczony pod 
rygorem utraty świadczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (najpóźniej                     
w ciągu 2 dni roboczych  od powzięcia o niej wiadomości) Policję, gdy powstała ona wskutek 

przestępstwa. Ubezpieczeniem nie  są objęte następujące szkody:  
 w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych 

podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania, 
 w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych, 

4. Powodujące  roszczenia  pomiędzy  podmiotami/osobami  ubezpieczonymi na  podstawie tej samej 
umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy podmiotami/osobami objętymi ubezpieczeniem  
a ich podwykonawcami, niezależnie od podstawy roszczenia. Podlimit  sumy gwarancyjnej 

ubezpieczenia podstawowego  300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

5. Związana z posiadaniem przez jednostki organizacyjne gminy pojazdów nie podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Podlimit na szkody rzeczowe i osobowe  200 000 PLN na jedno    
i wszystkie zdarzenia. 

6. Powstałe  w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego (Podlimit 
500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Franszyza 

redukcyjna  dla szkód rzeczowych w środowisku naturalnym  oraz na wskutek zatrucia środowiska 
naturalnego 10 % wartości szkody, nie mniej niż  1000 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również 
szkody  w środowisku wyrządzone przez pojazdy Zamawiającego. Zastosowanie ma klauzula 
zawarta w OWU OC Wykonawcy. Wykonawca fakultatywnie ma prawo zmienić rodzaj  udziału 
własnego w szkodzie z bezwarunkowego na warunkowy jak również jego wysokość. 

7. Powstałe wskutek zalania mienia przez nieszczelny dach oraz nieszczelną stolarkę okienną lub 
zatkane urządzenia odprowadzające wodę  w budynkach mieszkalnych gminy– limit 

odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. 
 Związane z  odpowiedzialnością  cywilną Pracodawcy za wypadki przy pracy: 

a) Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 

rzeczowe lub osobowe wyrządzone pracownikom Zamawiającego w związku  wypadkiem przy 
pracy,  
w następstwie którego Zamawiający zobowiązany do ich naprawienia, 
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b) Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanym na podstawie Ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, 
c)  Pracownikiem w rozumieniu niniejszej klauzuli jest: 

 osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub 

spółdzielczej umowy o pracę, 
 osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy zlecenia lub umowy  

o świadczenie usług, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod 
warunkiem jednak, że wykonują umowę pod bezpośrednim kierownictwem Zamawiającego, 

 Osoba fizyczna zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonania pracy 
tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego, 

  Osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego w oparciu o umowy o staż, praktyki 
absolwenckie lub porozumienie o wolontariat, 

 Osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie kontraktu menadżerskiego, 
także te które prowadza własną działalność gospodarczą, 

 Osoby wykonujące inne  niż powyższe rodzaje pracy, pod kierownictwem i nadzorem 
Zamawiającego zgodnie z art. 430 Kodeksu Cywilnego.  

d)  Podlimit  sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego 700 000 PLN na  jedno                        
i  wszystkie zdarzenia. Przy  wypłacie  odszkodowania  nie stosuje  się  dodatkowego udziału  
własnego  w szkodzie w postaci franszyzy redukcyjnej lub integralnej. 

 W rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności  
w ramach usług  wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem: rozszerza się zakres 

ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 
powstałe w czasie ich wykonywania. Ubezpieczenie nie obejmuje: 
 szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego, 
 utraty rzeczy niewynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia, 
 szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach, 

 szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju. 
      Podlimit odpowiedzialności 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 Szkody  rzeczowe i osobowe powstałe po oddaniu prac lub usług w użytkowanie 

odbiorcy. Podlimit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 Szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe  

z niedostarczenia energii:  rozszerza się  zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie 

wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną przez osoby objęte ubezpieczeniem 
oraz o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci. 
Podlimit odpowiedzialności  300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

 Czyste straty finansowe dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej tj. 
szkody nie związane ze szkodami na osobie lub mieniu w tym spowodowane brakiem możliwości 
skorzystania z rzeczy/mienia przez Poszkodowanego. Wykonawca nie odpowiada za szkody:  

a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 

b) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa 

antymonopolowego,  

c) Wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały w wyniku 

udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

d) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama umową 

ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu, 

e) Wynikające z działalności reklamowej, 

f) Wyrządzone przez wadliwy produkt, 

g) Wynikające z ustalonych kosztorysów, 

h) Polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 

przedmiotu umowy, 

i) Związanych ze stosunkiem pracy,  

Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia. Udział własny   w każdej szkodzie,  10 % wartości szkody, nie 
mniej  niż 1 000 PLN. Wykonawca fakultatywnie ma prawo zmienić rodzaj  udziału własnego w 

szkodzie z bezwarunkowego na warunkowy. 
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 Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich - ochroną ubezpieczeniową objęte są 

szkody w mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, 
dokumentów, zbiorów o charakterze archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim. Obejmuje 
również wszystkie szkody powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, 

wilgoci, dymu, sadzy. Limit odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy 
zakresu podstawowego i klauzul dodatkowych. 

 
 

Uwaga: podane powyżej: suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego oraz podli mity 
odpowiedzialności  dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia. 
 
Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. 

 
Klauzule fakultatywne w punkcie  lub zapisy umownie rozszerzające zapisy Zapytania  (treść 

klauzul w dziale 17 SIWZ). 
 
Dane do oceny ryzyka – stan na 31.12.2016 – Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać 
zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: 
 

Dane do oceny ryzyka: 
Sieć wodociągowa: 

Łączna długość, sieć przesyłowa – 90,7 km 
Liczba przyłączy – 2500 
Najważniejsi instytucjonalni odbiorcy wody: Dodoni Sp. z o.o. ul. Józefów 4a, 26-130 Suchedniów oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Bugaj 2A, 26-130 Suchedniów. 
Sieć kanalizacyjna:  
Łączna długość: 32,5 km 
Liczba przyłączy: 1175 

Oczyszczalnia ścieków:  
 
2 szt. (Suchedniów, Michniów) 
 rok budowy 1970, typ. Mechaniczno-biologiczna, wydajność: 3020 m3/d, liczba pompowni: 3 szt., rok 
budowy 2001r., typ mechaniczno-biologiczna, wydajność 35 m3/d 
 

Ogólny przychód z prowadzenia powyższych działów 4.440.000,- zł  
Drogi gminne:  
- drogi o nawierzchni asfaltowej 13,289 km, ul. Warszawska 2,098 km, ul. Kielecka 2,732 km, Ostojów 
3,131 km   
- drogi o nawierzchni ulepszonej – 21,855 km, drogi gruntowe – 10,200 km, obiekty mostowe – 7 szt. + 1 
kładka, przepusty - 50 szt.  
 

Szkodowość:  
2016- uszkodzenie sieci gazowej- wypłata 1 581,52 zł 

 
2.   UBEZPIECZENIA  MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK: 

Zakres usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody spowodowane 
utratą, uszkodzeniem, lub zniszczenie zgłoszonego przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia, 
niezależnie od jego rodzaju i miejsca ubezpieczenia.  

1. Zakres Ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia lub określonego podlimitu 
obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek:  
1) Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny i miejsca jego powstania, osmalenie, przypalenie, dym i 

sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania),  
2) Pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym 

związane, 

3) Wybuch, eksplozję, implozję,  
4) Uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego,  
5) Upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa,  
6) Wiatr o sile przekraczającej 15m/s potwierdzony przez IMIGW lub w przypadku braku możliwości 

potwierdzenia jego siły, odpowiedzialność Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu powstania szkody lub jego najbliższym sąsiedztwie. 
Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez przedmioty  niesione przez wiatr. 

7) Deszcz nawalny tj. opad deszczu o współczynniku wydajności minimum 3 potwierdzony przez 
IMIGW lub  w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego wydajności, odpowiedzialność 

Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny stanu faktycznego i rozmiaru szkód   
w miejscu powstania szkody lub jego najbliższym sąsiedztwie,   

8) Grad – opad atmosferyczny w postaci kryształów lodu 
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9) Napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem 

ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia,  
10) Trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę,  
11) Upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na  ubezpieczone 

mienie z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest właścicielem 
urządzeń lub  budowli które wyrządziły szkodę, 

12) Zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub technologicznych 

oraz odwadniających  znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynków, cofnięcie się wody lub 
ścieków z kanalizacji, spowodowane przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych 
zaworów urządzeń wodno-kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia pożaru, 
wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym 
znajdującego się na dachach budynków (w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym stanem 
technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci w tym płynami eksploatacyjnymi, 

13) Uderzenie fali dźwiękowej  
14) Powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez  podniesienie się wody stojącej lub 

płynącej oraz spływ wody ze zboczy w  tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe 
15) Szkody elektryczne tj.  uszkodzenie  ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia min. 

następujących zdarzeń: uszkodzenia izolacji, zwarcie, przepięcie, przetężenie, zmiana wartości 

napięcia lub częstotliwości sieci zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub 
wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących przed napięciem w tym szkody elektryczne za 

które odpowiada dostawca energii elektrycznej  – do limitu odpowiedzialności określonego w 
niniejszej SIWZ, 

16) Kradzieżą z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń – do limitu  
odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ 

17) Rabunkiem lub wandalizmem/dewastacją oraz graffiti  - do limitu odpowiedzialności określonego             
w niniejszej SIWZ ; 

18) Nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub własnych 

pracowników 
19) Inne nie wyłączone  w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności  
 
Ubezpieczone  mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód  powstałych 
wskutek: 
 Akcji  gaśniczej,  ratowniczej,  wyburzenia  lub  odgruzowania  prowadzonej  w  związku  

z  wystąpieniem szkody  objętej  zakresem  ochrony  ubezpieczeniowej, 
 Zanieczyszczenia  lub  skażenia  spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.  
W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie  pokrywa  także  koszty  działań  zapobiegawczych,  
służących  zminimalizowaniu  skutków  szkody oraz  koszty  poniesione przez Zamawiającego w celu 
zabezpieczenia mienia  przed szkodą obejmujące między innymi  koszty demontażu i montażu, 
transportu, przechowania oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one 
nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Zamawiający nie musi 

uzyskać zgody Wykonawcy  na  udział osób trzecich  biorących  odpłatnie udział w akcji ratowniczej na 
zlecenie Zamawiającego, jednakże koszty wynagrodzenia tych osób lub podmiotów podlegają 
weryfikacji przez Wykonawcę  w zakresie ich celowości  oraz wysokości.  

 
2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności z zastrzeżeniem ich 
włączenia do ochrony na podstawie klauzul dodatkowych:  
2.1.Wykonawca nie odpowiada  wyłącznie za szkody spowodowane przez lub wskutek: 

1) Wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, nacjonalizację,  zniszczenia lub uszkodzenia               

w wyniku akcji  władz państwowych, 
2) Akty terroryzmu (włączenie do zakresu ubezpieczenia na podstawie klauzuli fakultatywnej) oraz 

strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy z zastrzeżeniem postanowień klauzuli numer 1, 
3)  Wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego,  
4)  Działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne,  
5)  Utratę zysku, dochodu, 
6)   Osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 

7)   Szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego, 
8)   Działanie wirusa komputerowego, 
9)  Wady produkcyjne, błędy projektowe, wady materiałowe oraz wady ukryte  o ile jednak w ich 

następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 2, 

10) Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów 
dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw o ile jednak w ich następstwie powstała 

szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

skutki takich zdarzeń  z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 3, 
11) Powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,  sprzedawca 

lub dostawca, 
12)  Działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego,  
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13)  Szkód w transporcie na terenie RP, za wyjątkiem: 

a. transportu wewnątrz  lokalizacji objętej ochroną  – bez limitu, 
b. transportu związanego z przemieszczeniem mienia w związku z ograniczeniem lub 

zapobieżeniem zwiększenia szkody o jakim mowa w art. 826 kodeksu Cywilnego – limit 300 000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
c. transportu między lokalizacjami Zamawiającego wykonywanego transportem własnym lub 

zawodowym  – limit 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia, 

d. transportu ubezpieczonego mienia w celu dokonania naprawy  lub serwisu urządzeń w tym po 

powstałej szkodzie wykonywany transportem własnym lub zawodowym – limit 100 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  12 miesięcznego  okresu ubezpieczenia, 

e. transportu ubezpieczonego mienia w związku z udziałem Zamawiającego  w targach, 
wystawach, pokazach, konferencjach, imprezach artystycznych, kulturalnych oraz sportowych - 
limit 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia, 

Zakres ubezpieczenia szkód w transporcie określa klauzula. Zmiana lokalizacji ubezpieczanego 
mienia z powyższych przyczyn nie wymaga obowiązku zgłoszenia do Wykonawcy. 

14) Będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie  
z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych , gdy ma to 

bezpośredni wpływ na powstanie szkody, 
15) Spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw 

kradzieżowych z zastrzeżeniem  klauzuli kradzieży zwykłej (klauzula nr 4)  oraz  kradzieży 
urządzeń zewnętrznych (klauzula   nr 5), 

16) Którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, 
wgniecenia, 

17) Szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez 
dokonania napraw,  jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, 

18)  Szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
19) Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub 

naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego mienia, 
20) Zmiany poziomu wód gruntowych, chyba, że ich poziom wzrósł wskutek powodzi, deszczu 

nawalnego lub gwałtownego topnienia śniegu lub lodu, 

21) Awarii mechanicznej, elektrycznej lub uszkodzeniu wewnętrznym w maszynie lub urządzeniu,  o ile 
jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 
nr 6, 

22) Zalanie od podłoża środków obrotowych lub mienia nie użytkowanego, przechowywanego  
w pomieszczeniach składowych znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie  to  

składowano niżej niż 10 cm nad podłogą, powyższe nie dotyczy gdy do zalania doszło z góry          
z zastrzeżeniem postanowień klauzuli  przechowania mienia 

 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:  
1)  Budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki jak również znajdującego się w nich mienia oraz 

maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji lub na  złom, 
2)  Budynków, budowli, lokali  oraz znajdującego się w nich mienia będącego w trakcie budowy, 

przebudowy lub modernizacji w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 przed podpisaniem przez Zamawiającego końcowego 

protokołu zdawczo odbiorczego z zastrzeżeniem postanowień zapisów klauzuli remontowo 
budowlanej.   

3)  Pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, jednostek pływających oraz 
statków powietrznych, 

4)  Gruntów, zbiorników wodnych naturalnych, wód powierzchniowych i podziemnych, pasów 
startowych, linii kolejowych, rurociągów, pirsów, doków, nadbrzeży, wałów przeciwpowodziowych, 
tam, kanałów, rowów, wykopów, 

5)  Upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzaków, zwierząt i ryb , chyba że składniki te są 

wliczone w ogólną wartość środka trwałego z grupy II, a środek ten Zamawiający ubezpiecza na 
sumy stałe. 

6)  Budynków i lokali wyłączonych z użytkowania, chyba, że Zamawiający  wskaże Wykonawcy które 
składniki mienia są nieużytkowane oraz sposoby jego zabezpieczenia, 

7)   Mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed powstaniem szkody, 
8)   Produktów segregacji śmieci, 
9) Czeków, weksli, kart płatniczych,  papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych 
 

3. Ubezpieczone koszty  dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną: 

 Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości  sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała 
szkoda, 

 Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, 
składowania, utylizacji itp. – do 15 %  sumy ubezpieczenia  mienia w którym powstała szkoda, 
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 Zamarznięcie przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych 

urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem 
objęte są  koszty wymiany  uszkodzonych części  wraz    z kosztami robocizny oraz kosztami 
rozmrożenia. Limit odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla 
Ubezpieczającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU). Z ochrony wyłączone 
są szkody powstałe w budynkach nieużytkowanych.  

 Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, dokumentacji archiwalnej itp.)  

uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie 
kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności 
50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony –
dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

 Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego,  
budowlanego, inwestorskiego – jeżeli  wymagane  są  przez  prawo  budowlane lub inne przepisy 

prawa przy odbudowie lub remoncie budynków lub budowli uszkodzonych lub zniszczonych na 
wskutek ryzyk objętych ochroną– w ramach SU ubezpieczonego mienia, 

 Koszty usunięcia nieprzyjemnych zapachów będące wynikiem między innymi rozlania lub rozpylenia 
przez osoby trzecie różnego rodzaju substancji drażniących, usunięcie nieprzyjemnych zapachów 
organicznych. Wspólny podlimit odpowiedzialności 10 000 PLN dla wszystkich jednostek 

 Inne wg OWU AR Wykonawcy  
 

4. Przedmiot ubezpieczenia: 
     Budynki  budowle z grupy I I II Środków trwałych, maszyny , urządzenia i wyposażenie z grup od III 

do VII, nisko cenne środki trwałe, zapasy magazynowe, mienie osobistego użytku pracowników w 
tym mienie nieużytkowane pod warunkiem jednak, że w budynkach zabezpieczono wszystkie 
instalacje wodne i CO przez zamarznięciem.  Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk będą, należące do, lub użytkowane przez ubezpieczającego budynki, 
budowle z zainstalowanymi elementami stałymi wykończenia, wszelkie wbudowane urządzenia oraz 

instalacje inżynieryjno-techniczne stanowiące całość techniczną i użytkową budynku; budowle wraz z 
instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową; maszyny, urządzenia, 
wyposażenie, objęte ewidencją środków trwałych (bez względu na wiek, stopień 
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne składniki majątku (nie ujęte 
w ewidencji środków trwałych); mienie pracownicze; wartości pieniężne; wszelkie oszklenia 
wewnętrzne i zewnętrzne (szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne, lustra wiszące, stojące 

i wmontowane w ścianach, szkło artystyczne, szyby elewacyjne  itp.) bez sprzętu elektronicznego, 
który ubezpieczony będzie odrębną polisą EEI. Oraz wszelkie inne środki trwałe stanowiące własność 
Zamawiających bez względu na ich rodzaj  i lokalizację.  

 
Ryzyko powodzi 
Ubezpieczane lokalizacje nie były dotknięte szkodami powodziowymi w okresie ostatnich 
10 lat do dnia dzisiejszego włącznie. 

 
5. Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia 

1. Środki trwałe  z grupy I oraz II  wymienione w załączniku do SIWZ– wg wartości księgowej 
brutto oraz odtworzeniowej / sumy stałe, 

2. Środki trwałe  z grupy II  nie ubezpieczone na sumy stałe i wymienione  w załączniku do SIWZ– 
wg wartości odtworzeniowej / pierwsze ryzyko, 

3. Środki trwałe z grupy III – VI, VII oraz VIII – maszyny, urządzenia, wyposażenie wg wartości 

księgowej brutto/ sumy stałe, 

4. Nisko-cenne składniki mienia – wg wartości księgowej brutto/pierwsze ryzyko 
5. Oświetlenie uliczne własne gminy jak również inne przy drogach krajowych , wojewódzkich  

i powiatowych, oświetlenie  terenu boisk, placów zabaw, obiektów sportowych, przy budynkach i 
budowlach gminnych jednostek i miejsc użyteczności publicznej, wiaty przystankowe przy 
drogach wojewódzkich , krajowych, powiatowych i gminnych, wyposażenie placów zabaw i innych 

obiektów użyteczności publicznej, ogrodzenie budynków i budowli jednostek organizacyjnych 
gminy, oświetlenie świąteczne budynków i ulic, znaki drogowe, tablice informacyjne, witacze, 
lustra drogowe  oraz mienie  z grupy II środków trwałych nie ubezpieczone w systemie na sumy 
stałe a stanowiące własność gminy i jej jednostek wg wartości odtworzeniowej nowej/pierwsze 
ryzyko   

6. Gotówka – wg wartości nominalnej / pierwsze ryzyko, 
7. Księgozbiór i podręczniki szkolne w placówkach oświaty – wg wartości księgowej brutto/ pierwsze 

ryzyko 
8. Zapasy magazynowe  – wg wartości nabycia/pierwsze ryzyko 
9. Mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej/pierwsze ryzyko 

10. Inne niż zbiory muzealne przedmioty zabytkowe, artystyczne, dzieła sztuki lub zbiory                    
o wartości kolekcjonerskiej stanowiące własność Zamawiającego jak i osób trzecich, gdy 
obowiązek ich ubezpieczenia będzie spoczywał na Zamawiającym będą podlegać ubezpieczeniu 
tylko w przypadku gdy będą posiadać wycenę rzeczoznawcy lub ich wartość zostanie ustalona na 
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podstawie dowodu zakupu. W przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia Zamawiającemu 

przysługuje odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia 
wysokość zmniejszenia wartości uszkodzonego mienia lub   kosztom naprawy/restauracji 
powiększonym o ewentualne zmniejszenie wartości utrzymującej się po restauracji , nie więcej 

jednak niż suma ubezpieczenia.  
 
Górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za ubezpieczone mienie stanowi suma ubezpieczenia  
Mienia w którym powstała szkoda  z uwzględnieniem klauzul dodatkowych gdy mienie jest 

odbudowywane lub zakupywane po powstaniu szkody: 
a. W ubezpieczeniu mienia wg wartości księgowej brutto (początkowej środka trwałego) klauzula 

ubezpieczenia kosztów dodatkowych i prewencyjnej sumy ubezpieczenia 
b. W ubezpieczeniu mienia wg wartości odtworzeniowej klauzula  prewencyjnej sumy 

ubezpieczenia oraz klauzula kosztów dodatkowych 
 

6. Przedmiot ubezpieczania: 

Rodzaj mienia lub podlimit 

odpowiedzialności 
 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 
 

Wartość 
 

System 
ubezpieczenia 

Uwagi 
 

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5 

Budynki, budowle i instalacje inż. 
tech. 

14 255 404 
Księgowa 

brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe 

W sumę ubezpieczenia 
części budynków wliczono 
wartość kotłowni i piece 

C.O. 

Maszyny i urządzenia techniczne 114 749 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe Dotyczy również OSP 

Wyposażenie i nisko-cenne 

składniki majątku 
238 438 

Księgowa 

brutto 

Pierwsze 

ryzyko 
Dotyczy również OSP 

Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, ul. Szarych Szeregów 6 

Budynki i instalacje inż. tech. 5 746 379 
Księgowa 

brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 9 000 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

101 928 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Suchedniowie, ul. Kościelna 3 

Budynki i instalacje inż.-techn. 884 400 
Księgowa 

brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 80 406 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 

składniki majątku 
274 990 

Księgowa 

brutto 
Pierwsze 

ryzyko 
 

Księgozbiór 282 443 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 5 

Maszyny i urządzenia techniczne 0 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

12 093 Odtworzeniowa 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ogrodowa 11 

Budynki i instalacje inż.- techn. 1 326 724 
Księgowa 

Brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne     44 509 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

    59 369 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, ul. Emilii Peck 15 a 

Budynki i instalacje inż.- techn 2 193 828 
Księgowa 

Brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  
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Maszyny i urządzenia techniczne 52 000 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

134 518 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Suchedniowie, Ostojów 16 

Budynki i instalacje inż.- techn 4 942 542 
Księgowa 

Brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 98 794 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

334 260 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12 

Budynki i instalacje inż.- techn 3 537 788 
Księgowa 

Brutto  
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 158 669 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

413 582 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 1 

Budynki i instalacje inż.- techn 3 640 662 
Księgowa 

Brutto 
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 223 642 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

229 525 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21 

Budynki i instalacje inż.- techn 7 543 764 
Księgowa 

Brutto 
odtworzeniowa 

Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne  178 277 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 
składniki majątku 

60 000 
Księgowa 

brutto 
Pierwsze 
ryzyko 

 

Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”, ul. Bodzentyńska 18 

Budynki, budowle i instalacje inż.- 

techn 
3 840 632 

Księgowa 
Brutto 

odtworzeniowa 
Sumy Stałe  

Maszyny i urządzenia techniczne 96 316 
Księgowa 

brutto 
Sumy Stałe  

Wyposażenie i nisko-cenne 

składniki majątku 
229 051 

Księgowa 

brutto 

Pierwsze 

ryzyko 
 

Nakłady inwestycyjne  we 
własnym środku trwałym  

budynek WDK Mostki 

718 483    

 
 SU wg wartości odtworzeniowej nowej – szacunkowa – zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu 
nie ma zastosowania 

 

7. Miejscem ubezpieczenia  mienia Zamawiającego na terenie RP jest : 
7.1. Każda lokalizacja nazwana i nienazwana w której znajdują się ubezpieczone środki trwałe należące 

do Zamawiającego na terenie gminy – faktyczna lokalizacja środka trwałego, 
7.2. Każda lokalizacja  do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu jego zabezpieczenia 

przed szkodą lub po powstaniu szkody, 
7.3. Każda lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu dokonania jego 

naprawy,  przeglądu serwisowego lub konserwacji – zarówno napraw, przeglądów i serwisu 

związanych z jego normalnym funkcjonowaniem  jak i po powstaniu szkody. 
7.4.  Każda lokalizacja do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie przy wykonywaniu 

obowiązków służbowych przez pracowników Zamawiającego – definicja pracownika jak                   
w ubezpieczeniu OC Pracodawcy.  
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7.5. Każda lokalizacja do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie w związku z udziałem 

Zamawiającego  w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, imprezach artystycznych,     
kulturalnych oraz sportowych.   

7.6. Zamawiający nie ma obowiązku w przypadkach wyżej wymienionych zawiadamiać Wykonawcy               

o zmianie lokalizacji ubezpieczonego mienia. 
 
8. Udział własny Zamawiającego  w szkodzie:  
     Franszyza  integralna – szyby – 50 PLN, pozostałe ryzyka -  200 PLN  

     Dla poszczególnych klauzul  -  zgodnie z treścią klauzuli   
 
9. Okresy ubezpieczenia w poszczególnych jednostkach: 

w trzech 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia począwszy od 01.04.2017 roku 
 
10. Składka ubezpieczeniowa: 

    Składka płatna jednorazowo lub w II ratach, z terminem płatności w ciągu 14 dni od początku 
odpowiedzialności  Wykonawcy określonej w polisie. 

 
11. Dokumenty ubezpieczenia: 

Na każdą jednostkę  w Ubezpieczeniu mienia od wszystkich  ryzyk jest wystawiany odrębny 

dokument poświadczający objęcie ochroną lub w przypadku jednej polisy dla wszystkich jednostek 
wystawiane są odrębne certyfikaty płatności na każdą jednostkę. 

 
12.  Wspólne dla wszystkich jednostek podlimity odpowiedzialności i klauzule   obligatoryjne 

w agregacie rocznym– składkę doliczyć do stawki głównej za ubezpieczenie budynków, budowli, 
maszyn, urządzeń i wyposażenia. Dodatkowe Limity odpowiedzialności jak i klauzule dodatkowe do 
wyczerpania sumy ubezpieczenia mają zastosowanie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, dla 
których jednostek, umownie uważać należy okres miedzy 1 kwietnia danego roku a 31  marca  
następnego roku: 

1) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja lub wandalizm (dotyczy wszystkich składników mienia 
we wszystkich lokalizacjach i  na terenie gminy za wyjątkiem gotówki) – limit  na jedno i wszystkie 
zdarzenia  500 000 PLN,  

2) Kradzież z włamaniem, rabunek – gotówka w lokalu i rabunek gotówka w transporcie – limit 20 000 
PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 

3) Oświetlenie uliczne przy drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich, oświetlenie  terenu 

boisk, placów zabaw, obiektów sportowych, przy budynkach i budowlach gminnych jednostek, 
wiaty przystankowe przy drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych, wyposażenie 
zewnętrzne obiektów użyteczności publicznej, ogrodzenie budynków i budowli jednostek 
organizacyjnych gminy, oświetlenie świąteczne budynków i ulic, znaki drogowe, tablice 
informacyjne, gabloty, witacze, lustra drogowe oraz mienie nie ubezpieczone w systemie na sumy 
stałe    z grupy II środków trwałych a stanowiące własność gminy i jej jednostek. Limit 
odpowiedzialności 150 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4) Uszkodzenia elementów dachu, obróbek blacharskich oraz rynien wskutek zamarzania 
i rozmarzania zalegającego na dachach budynków śniegu lub lodu dla których to szkód ustala się 
podlimit odpowiedzialności w wysokości 15 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie  12 
miesięcznego ubezpieczenia – dotyczy wszystkich jednostek.  

5) Szkody powstałe w napowietrznej sieci elektrycznej zasilającej ubezpieczone lokalizacje bądź 
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych  powstałe wskutek huraganu lub zalegania ściegu, lodu 
oraz szadzi –  limit odpowiedzialności – 15 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Wartość instalacji napowietrznych wliczona jest bądź to w wartość budynków lub w 

wartość oświetlenia ulicznego. 
6) Szkody elektryczne zgodnie z punktem 1 ppkt. 15 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – limit 

odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 300 PLN  
każdej szkodzie. 

7) Klauzula nr 1 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

włączone zostają do ochrony szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio wskutek 
strajków, zamieszek i rozruchów, przy czym przez: 

 strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań   
ekonomicznych lub  publicznych, 

 zamieszki uważa się gwałtowną demonstrację, nielegalne akcje grupy osób wymierzone 
przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, 

 rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje  grupy osób, które nie mieszczą się 

w kategorii   zamieszek.  
Limit odpowiedzialności  Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej 
klauzuli wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 500 PLN  każdej 

szkodzie. 
8) Klauzula nr 2 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.9 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

włączone zostają do ochrony szkody spowodowane bezpośrednio wadą projektową, materiałową, 
konstrukcyjną lub błędami w produkcji. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód  w okresie gwarancji 
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producenta bądź dostawcy. Limit odpowiedzialności  Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  

na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza 
redukcyjna 1 000 PLN  każdej szkodzie - Wykonawca może poprzez przyjęcie zapisu 
fakultatywnego zamienić franszyzę redukcyjną w wysokości 2000 PLN na franszyzę integralną   w 

wysokości 2000 PLN w każdej szkodzie.  
9) Klauzula nr 3 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.10 ubezpieczenia mienia od wszystkich  ryzyk  

włączone zostają  do ochrony szkody  powstałe wskutek braku dostawy lub niewłaściwych 
parametrów dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw. Za szkodę objętą 

ubezpieczeniem uważa się również utratę  samego czynnika roboczego w ubezpieczonych 
urządzeniach technicznych. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem 
na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi  30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza 
redukcyjna 300 PLN  każdej szkodzie.  

10) Klauzula nr 4 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.15 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
włączone są do ochrony szkody  spowodowane kradzieżą zwykłą wszystkich składników mienia 
Zamawiającego do kwoty 15 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. 

Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia  z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest 
powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych  od chwili 
powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w 
mieniu stwierdzonym w trakcie inwentaryzacji. Franszyza redukcyjna 200 PLN  każdej szkodzie. 

11) Klauzula nr 5 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.15 ubezpieczenia mienia od wszystkich  ryzyk 
włączone zostają do ochrony szkody  spowodowane kradzieżą wszelkiego rodzaju urządzeń 

zamontowanych na zewnątrz budynku jak również innego mienia  stanowiącego wyposażenie 
środków trwałych z grupy II ŚT jak również pozostałych grup ŚT w szczególności IV, V, VI oraz VIII 
stanowiących własność Zamawiającego lub jego jednostek, pod warunkiem, że sprawca             w 
celu ich kradzieży zmuszony będzie użyć narządzi.  Limit odpowiedzialności  Wykonawcy za szkody 
objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi  50 000 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia. Franszyza redukcyjna 300 PLN  każdej szkodzie. 

12)  Klauzula nr 6 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.21 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

włączone są do ochrony szkody  powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, 
urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. 
Limit odpowiedzialności 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest 
producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo 
długotrwałej degradacji właściwości użytkowych,   w tym kawitacji, erozji, korozji, szlamu i innych 

osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych narzędziach 

wszelkiego rodzaju,; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia 
umowy ubezpieczenia, braku aktualnych a wymaganych przez producenta danego urządzenia 
przeglądów technicznych gdy są one przyczyną szkody. Franszyza redukcyjna 500 PLN  każdej 
szkodzie.  

13) Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego: 

 (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania) oraz osób za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 
430 K.C. i osób zatrudnionych  na umowach cywilno prawnych z wyjątkiem szkód wyrządzonych 
przez te osoby umyślnie. 

14) Klauzula - kosztów dodatkowych w następstwie szkody rzeczowej ponad sumę 
ubezpieczenia : ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty w 
wysokości  1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji objętych 

ochroną ubezpieczeniową ponad sumę ubezpieczenia wymienioną w dokumentach 

ubezpieczenia wszystkich jednostek: 
a) Koszty związane z akcją ratowniczą  ubezpieczanego mienia w tym koszty restytucji, 
b) Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji 
c) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, utylizacji, czyszczenia, 

usuwania osadów zarówno z mienia dotkniętego bezpośrednio jak pośrednio szkodą,  
d) Zwiększone koszty pracy (związane z pracą konserwatorów dzieł sztuki, konserwatorów 

przedmiotów zabytkowych lub konserwatorów zabytków), urządzeń  lub koszty wynajmu 
urządzeń zastępczych, 

e) Wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy  w godzinach nadliczbowych, nocnych 
i dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego na terenie kraju    z włączeniem 
frachtu lotniczego, 

f) Zwiększone koszty przystosowania obiektów w związku ze zmianą obowiązujących przepisów 

prawa lub decyzji administracyjnych, gdy zmiana tych przepisów lub decyzji nastąpiła po 
powstaniu szkody, 

g) Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysu oraz nadzoru – 

autorskiego,  budowlanego, inwestorskiego, 
h) Koszty najmu pomieszczeń zastępczych, 
i) Koszty  demontażu, montażu, przeniesienia mienia do innych lokalizacji oraz jej ochrony, 
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j) Zwiększone koszty robocizny i materiałów przy odtwarzaniu mienia o charakterze zabytkowym 

lub artystycznym.  
15) Klauzula  akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych   - Wykonawca akceptuje 

jako zgodne ze swoimi OWU AR posiadane przez ubezpieczone jednostki zabezpieczenia 

antykradzieżowe:   drzwi zewnętrzne do budynku w których znajduje się ubezpieczone mienie 
powinny spełniać następujące warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo 
osadzone  i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich       w taki sposób aby wejście było 
możliwe jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum dwa zamki wielo 

zastawkowy lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp 
z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone  i 
zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe 
jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o 
podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. 

16) Klauzula wypłata odszkodowania: Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto 

oraz odtworzeniowej  w systemie na Sumy Stałe lub Pierwsze Ryzyko wypłata odszkodowania 
nastąpi  wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub  o najbardziej zbliżonych 
parametrach technicznych, konstrukcji i wyposażenia, wydajności, maksymalnie do wysokości 
sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia (z uwzględnieniem klauzul 
dodatkowych). Za Szkodę uważa się również utratę samego czynnika  roboczego instalacji i 

urządzeń technicznych  wskutek ryzyk nie wyłączonych w niniejszej SIWZ. Od należnego 
Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu  lub przedstawionych faktur 

nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub amortyzacji  księgowej.  Zamawiający  
może  zastąpić  zniszczone, uszkodzone bądź utracone  mienie  bez  obowiązku  zachowania  typu, 
modelu, parametrów  technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest 
technologicznie    i  ekonomicznie  nieuzasadnione -  do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w 
którym powstała szkoda.  W przypadku szkody całkowitej w mieniu ubezpieczonym w wartości  
księgowej brutto Zamawiający nie ma obowiązku odtwarzania mienia. W przypadku nieodtwarzania 
zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia ubezpieczonego  w wartości odtworzeniowej  

górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę jest wartość księgowa brutto 
(początkowa) środka trwałego w którym powstała szkoda lub  jego wartość rzeczywista (wartość 
nowa pomniejszona o zużycie techniczne) przy czym wypłata nastąpi dla wyższej kwoty.  
Wykonawca może zgodzić się poprzez przyjęcie  klauzuli fakultatywnej, by pomimo braku 
odtworzenia wypłacić odszkodowanie w wartości odtworzeniowej . Zasada proporcji przy 
niedoubezpieczeniu dla wartości KB i odtworzeniowej nie ma zastosowania.  

17) Klauzula szkód seryjnych: wszystkie szkody powstałe wskutek jednego zdarzenia szkodowego 
niezależnie od ich ilości, traktowane są jako jedno zdarzenie (dotyczy również ochrony w ramach 
klauzul dodatkowych) i jakiekolwiek przewidziane franszyzy oraz udziały własne w przypadku 
szkody seryjnej będą potrącone wyłącznie jednokrotnie. 

18) Klauzula szkód estetycznych (graffiti): Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody 
estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu 
napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu  przez osoby pozostające poza 

stosunkiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczonym mieniem jest każdy składnik mienia stanowiący 
własność Zamawiającego i jego jednostek. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte 
ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi 10 000 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia w okresie  trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

19) Klauzula szkód w mieniu od stłuczenia:  Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szyby                
i inne elementy od stłuczenia  - oszklenia wewnętrzne i zewnętrzne (szyby okienne i drzwiowe, 
meblowe, szyby gablot reklamowych, kontuarów, rurki neonowe, tablice świetlne, szyldy, 

transparenty, wykładziny szklane i kamienne, oszklenia ścienne, lustra wiszące, stojące 

i wmontowane w ścianach, szkło artystyczne, panele solarne i fotowoltaiczne i środki trwałe ze 
szkła  jak również lustra drogowe) z kosztami ustawienia rusztowań  lub zwyżek w celu demontażu 
i montażu uszkodzonego mienia  – Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte 
ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

20) Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom 
podniósł się wskutek opadów deszczu nawalnego, powodzi lub topnienia śniegu – Limit 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  
wynosi  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia.  

21) Szkody w mieniu pracowniczym – suma ubezpieczenia 20 000 PLN , limit na jedną osobę                   
1 000 PLN, system ubezpieczenia Pierwsze ryzyko  

22) Gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu – 5 000 PLN, gotówki od rabunku w lokalu  - 20 000 
PLN, gotówka od rabunku w transporcie – 20 000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w wartości 
nominalnej. System ubezpieczenia na Pierwsze Ryzyko. 

23) Szkody w zapasach magazynowych – limit wspólny dla wszystkich jednostek 30 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia . System ubezpieczenia na Pierwsze Ryzyko. 

24) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia– każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega 
automatycznie ochronie ubezpieczenia  z chwilą  przejścia ryzyka  na Zamawiającego, bez 
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obowiązku informowania o tym fakcie Wykonawcy, pod warunkiem, że  spełnia ona wymaganie 

Wykonawcy  pod względem ochrony mienia (klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciw 
kradzieżowych)  oraz  przepisów ppoż. Dotyczy obiektów i lokalizacji na terenie gminy. 

25) Klauzula rozmrożenia: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych lub środkach obrotowych  
wskutek rozmrożenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane  
powodujące utratę ich właściwości, uniemożliwiający ich użycie lub sprzedaż w obrocie handlowym. 
Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem braku 

dostawy prądu, awarii urządzeń chłodniczych lub innymi przyczynami nie wyłączonymi z zakresu 
ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe lub towary handlowe, 
których okres ważności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku 
wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego ubezpieczony jest zobowiązany: 
 Niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby techniczne zobowiązane do usunięcia  awarii. 
 Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie  

powiadomić zakład ubezpieczeń o niej podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów 
przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony 
termin naprawy. 
 Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę możliwości datę przydatności do 

spożycia(użytku)  i źródła pochodzenia 

Limit odpowiedzialności – 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Franszyza redukcyjna – 100 PLN w każdej szkodzie. 

Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 
26)   Klauzula  automatycznego  pokrycia  nowo  nabytego  mienia– ochrona  ubezpieczeniowa 

udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i  
ruchomości, zakupione  wybudowane lub  przejęte  przez  Ubezpieczającego   lub  znajdujące  się  
pod  jego  kontrolą,  w  miejscu  ubezpieczenia  do  limitu  rocznego  w   wysokości   20 %  łącznej  
sumy  ubezpieczenia. Odpowiedzialność  Wykonawcy  za  szkody   rozpoczyna  z  chwilą   przejścia  
ryzyka  na  Zamawiającego lub jego jednostkę  związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą mienia/rzeczy. W przypadku mienia ruchomego chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego 
jest dostarczenie mienia do lokalizacji objętej ubezpieczeniem, w przypadku nowo wybudowanych 
budynków i instalacji inżynieryjno technicznych protokół odbioru od generalnego Wykonawcy. Za 
wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. 
Rozliczenie  składki -  składka  za  mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia   
będzie  naliczana  wg  stawki z oferty przy  zastosowaniu  zasady  „ pro  rata  temporis”  liczonej w 

pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, 
sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej 
Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim 
mowa w art. 813 1 kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową 
nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na 
wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony – nie więcej jednak niż o 
30 dni.  

27) Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas 
transportu ubezpieczonego mienia na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest 
objęcie ochroną szkód  w trakcie transportu  o jakim mowa w punkcie 2.1.13,  wykonywanym 
przez Zamawiającego środkami transportu stanowiącymi jego własność, wykonywany w celach 
służbowych prywatnymi pojazdami pracowników Zamawiającego lub transportem zawodowym. 
Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek 
jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. 

Limity odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną zgodnie z punktem 2.1.13 

ubezpieczenia mienia AR zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  Za początek 
transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się 
bezpośrednio po tym transportu,  a za koniec transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym. 
Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia 
powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje 

szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do 
przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy alkoholem lub 
substancjami psychotropowymi po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone 
lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub 
zamocowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zaginięcia. Dotyczy wszystkich jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego. 

28) Klauzula przechowywania mienia – Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody 

powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu 
gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 
cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu 

przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dotyczy wszystkich jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego.  

29) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia– do ogólnej sumy ubezpieczenia budynków  
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i instalacji inżynieryjno technicznych ustalonej wg wartości początkowej środka trwałego 

(Księgowej brutto) oraz Odtworzeniowej  w systemie na sumy stałe, zostaje włączona kwota 
przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości  1 000 000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  która  w przypadku szkody służyć będzie 

do wyrównania różnicy między sumą ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda a wartością 
szkody wyliczoną na podstawie kosztorysu. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega 
pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania 
wyliczonego w ten sposób nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej mienia w którym 

powstała szkoda. Dotyczy wszystkich jednostek. 
30) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych– Wykonawca oświadcza, że stan zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w przedstawionych w SIWZ lokalizacjach uznaje za wystarczający do czasu 
przeprowadzenia w nich inspekcji. W przypadku gdy inspekcja wykaże braki                                  
w zabezpieczeniach Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy 
niż 60 dni od zawiadomienia   o stwierdzonych nieprawidłowościach. Jeżeli w tym terminie nie 

zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od 
odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub 
jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia 
zabezpieczeń ponad te, które określone  są w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej  i aktach 
wykonawczych do tej Ustawy dla danego rodzaju obiektu. Przy czym ustala się, że właściwym  w 

przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych dla danego budynku lub budowli są wymagania 
określone w przepisach wg stanu na dzień uzyskania zezwolenie na użytkowanie obiektu. Dotyczy 

wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 
31) Podlimit na szkody w księgozbiorze i podręcznikach placówek oświaty – 25 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  
 
Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. 
 
 

Klauzule fakultatywne– treść klauzuli lub limity odpowiedzialności przyjęte w klauzulach 
fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie  dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych mienie ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia 
Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda jednostka posiada  
 W załączniku nr 2 formularzu ofertowym  wpisać  TAK – akceptacja treści klauzuli lub zapisu 
umownego oraz określić wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach.                        

W przypadku braku akceptacji klauzuli lub zapisu wpisać NIE.  
 
Szkodowość:  
2014- pożar w pomieszczeniu gospodarczym- wypłata 6 263,44 zł 
2015- 2 szkody polegające na podpaleniu tablic informacyjnych- wypłacono łącznie 5 166 zł 
2016-2 szkody polegające na  kradzieży lamp oświetleniowych- wypłacono 2 651,64 zł oraz 1 155,09 zł 
2017- 1 szkoda- spalenie pompy w wyniku przerw w dostawie prądu spowodowanych silnym wiatrem- 

rezerwa 37 131,96 zł 
 
W ciągu ostatnich 20 lat żadna z lokalizacji nie była objęta powodzią. 
 
Wszystkie lokalizacje posiadają aktualne przeglądy o jakich mowa w art. 61 ust. 2 Ustawa 
prawo budowlane 
 

Klauzule fakultatywne– treść klauzuli lub limity odpowiedzialności przyjęte w klauzulach 

fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie  dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda jednostka posiada mienie 
ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia 
 W załączniku ofercie  wpisać  TAK – akceptacja treści klauzuli lub zapisu umownego oraz określić 
wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach. W przypadku braku akceptacji klauzuli 

lub zapisu wpisać NIE. Treść klauzul w dziale 17 SIWZ. 
 
3.   UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
 
UBEZPIECZENIE OD SZKÓD MATERIALNYCH: 

1. Zakres usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody 
spowodowane utratą, uszkodzeniem, lub zniszczenie ubezpieczonego mienia  na  wskutek  zdarzeń  

losowych.  Ubezpieczenie obejmuje  w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek:  
1) Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca 

ich powstania), pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, wybuch, eksplozja, 
implozja, uderzenia pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu 
paliwa, huragan, tornado,  deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot 
ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na 
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przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, 

budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń 
wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub 
na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej 

kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów 
urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia pożaru, zalania 
wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym 
znajdującego się na dachach budynków w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym stanem 

technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci, wilgoć,  uderzenie fali dźwiękowej oraz 
powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz 
nawalny, gwałtowne roztopy śniegu). 

2) Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; 
3) Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu  

gwarancji producenta, 

4) Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, zaniedbanie, 
błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie, 

5) Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciem, przepięciem, za wysokim lub zbyt niskim 
przepięciem, bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami, 
indukcją  itp. 

6) Kradzieżą z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń, rabunkiem, 
dewastację lub wandalizmem oraz graffiti; 

7) Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek awarii lub wadliwego działania systemów pomocniczych 
lub zasilających tj. urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
ubezpieczonych przedmiotów: urządzeń  klimatyzacyjnych, zastępczych źródeł energii (UPS) – 
przetwornic częstotliwości, zapasowych jednostek prądotwórczych , jak również inny sprzęt, dzięki 
któremu urządzenia elektroniczne gotowe są do pracy – limit odpowiedzialności 500 000 PLN na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8) Inne nie wyłączone  w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności  
 

2.  Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności:  
Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez: 
1) wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz 
państwowych, 
2) akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy - ponad limit określony 

obligatoryjnie i przyjęty fakultatywnie. 
3) wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami,  
4) działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, 

5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Zamawiającego, przy czym za winę osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osoba prawna należy rozumieć winę osób 
reprezentujących Zamawiającego. Burmistrza w przypadku gminy i Dyrektora w przypadku 
jednostki. 

6) utratę zysku, dochodu, 
7) osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
8) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
9) działanie wirusa komputerowego lub ataki hakerskie – ponad limit określony obligatoryjnie  przyjęty 

fakultatywnie. 
2. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody: 
1) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca 

lub dostawca, 

2) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi 
Zamawiającemu, 

3) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie  
z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, 

4) spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw 
kradzieżowych lub zagubieniem zastrzeżeniem postanowień klauzuli kradzieży zwykłej, 

5) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, 
wgniecenia, 

6) szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez 
dokonania napraw,  jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, 

h)   szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 

i)   koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub 
naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 

 
3. Ubezpieczenie nie obejmuje: części materiałów, które z uwagi na swoja funkcje  lub warunki 

pracy ulęgają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich 
jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze (za wyjątkiem kosztów napełnienia urządzeń 
gaśniczych w serwerowni) i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie 
różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry. 
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4. Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk  Wykonawców: 
1) Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem obligatoryjnym 

niezależnie od treści OWU Wykonawcy. 

2) Dopuszcza się możliwość stosowania „klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu 
dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym 
jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo 
przez własny personel albo przez służby zewnętrzne. 

3) Włączenie w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane,                      
i czasowo wyłączone z eksploatacji - nie dłużej jednak niż 6 miesięcy oraz od czasu dostawy do 
włączenia go do eksploatacji – dla obu rozszerzeń  do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w 
którym powstała szkoda. 
 

5. Ubezpieczone koszty - koszt ubezpieczenia wliczyć do stawki za ubezpieczenie sprzętu 
stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych: 

1) Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości  sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała 
szkoda, 

2) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź 
zniszczonego  mienia, 

3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, 
ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP), przyjazdu techników oraz 

ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności  50 000 PLN w okresie trwania 12 miesięcznego 
okresu ochrony. 

4) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania – w 
sumie ubezpieczenia. 

5) Rozszerzenie zakresu terytorialnego na teren Europy  - limit 10 000 PLN na jedno  
i wszystkie zdarzenia. 

6) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia szkód materialnych o ryzyko kradzieży zwykłej – zabór 

mienia przez przywłaszczenie – limit 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
6.   Franszyza redukcyjna/Udział własny w szkodzie:  

Franszyza  redukcyjna  dla sprzętu  stacjonarnego  i  przenośnego – 300 PLN w każdej szkodzie (za 
wyjątkiem przypadków  przewidzianych  w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia) także  

kradzieży i rabunku sprzętu poza miejscem ubezpieczenia oraz upadku sprzętu, powyższa  

franszyza redukcyjna nie ma zastosowania  dla sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 3 000 PLN. 
 
7.    Przedmiot ubezpieczenia: 
Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny   

 

Rodzaj sprzętu Suma 
Ubezpieczenia w 

PLN 
 

 
Wartość 

UWAGI 

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5 

Sprzęt stacjonarny 376 376 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny    7 854 Księgowa brutto  

Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie, ul. Szarych Szeregów 6 

Sprzęt stacjonarny 46 470 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny 13 519 Księgowa brutto  

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 3 

Sprzęt stacjonarny 32 396 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny 1 208 Księgowa brutto  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 5 

Sprzęt stacjonarny 66 149 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny 15  279 Księgowa brutto  

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ogrodowa 11 

Sprzęt stacjonarny 8 025 Księgowa brutto  

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, ul. Ul. Emilii Peck 15 a 

Sprzęt stacjonarny 12 168 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny  15 730 Księgowa brutto  

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Suchedniowie, Ostojów 16 

Sprzęt stacjonarny 144 457 
Księgowa brutto 
Odtworzeniowa 

System alarmowy WO 

Sprzęt przenośny 67 143 Księgowa brutto  

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ogrodowa 12 
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Sprzęt stacjonarny 150 368 Księgowa brutto  
Sprzęt przenośny 75 456 Księgowa brutto  

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul Kościelna 1 

Sprzęt stacjonarny 76 344 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny 84 946 Księgowa brutto  

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21 

Sprzęt stacjonarny 5 035 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny -   

Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”, ul. Bodzentyńska 18  

Sprzęt stacjonarny 367 921 Księgowa brutto  

Sprzęt przenośny 8 998 Księgowa brutto  

 
 

SU zawierają podatek VAT, odszkodowanie wypłacane z VAT. 
 

8.    Wypłata odszkodowania: 
Podstawą  wypłaty  odszkodowań  dla  stacjonarnego  oraz  przenośnego  sprzętu  elektronicznego 
wymienionego w SIWZ, którego wiek nie przekracza 12 lat lub starszego niż 12 lat (centrala 

telefoniczna, serwery, switche) jest wartość odtworzeniowa, przy czym ustala się, że Wartość księgowa 
brutto jest równa odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub nabycia części lub 

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 uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, cła, 
montażu oraz podatku VAT. Zamawiający  może  zastąpić  zniszczone, uszkodzone bądź utracone  
mienie  bez  obowiązku  zachowania  typu, modelu, parametrów  technicznych, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie  i  ekonomicznie  nieuzasadnione do wysokości sumy 

ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda.  Zasada proporcji przy niedoubepieczeniu na sumy 
stałe nie ma zastosowania.  
 
9.  Klauzule obligatoryjne – koszt ubezpieczenia poniższych klauzul wliczyć do stawki za 
ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych:  
1) Klauzula sprzętu przenośnego - Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na 

szkody  powstałe w elektronicznym  sprzęcie  przenośnym  użytkowanym  do  celów  służbowych  

poza  miejscem  ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje również upadek 
sprzętu. W przypadku  kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność 
Wykonawca istnieje tylko  wtedy  gdy:  

a) pojazd  posiada  trwałe  zadaszenie  (jednolita  trwała  konstrukcja), 
b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki 

oraz włączony    został sprawnie działający system alarmowy. 
     c)   sprzęt  pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.  

W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie  przenoszenia bądź  jego  transportu              
w wyniku  kradzieży z  włamaniem  bądź  rabunku,  Zamawiający  ponosi  udział  własny                   
w  wysokości  500 PLN. 

2) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia –  ochrona ubezpieczeniowa  
udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, 
zakupiony  lub przejęty przez Zamawiającego lub znajdujące się pod  jego  kontrolą,  w  miejscu  
ubezpieczenia do limitu rocznego  w wysokości 20% łącznej  sumy  ubezpieczenia. Odpowiedzialność  

Wykonawcy za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka związanego ze zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą mienia na Zamawiającego. Za wzrost majątku do 20% SU z początku 
okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie 
nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy 
zastosowaniu zasady „pro rata  temporis” liczonej  w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z 
uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub pomniejszeniem wartości 

środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy   z przysługującej Zamawiającemu 
za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art. 813 § 1 kodeksu cywilnego. 
Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi     w ciągu 30 dni od zakończenia 
12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika 
może zostać przedłużony – nie więcej jednak niż o 30 dni.  

3) Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba 

fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub 

wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osoby 
zatrudnione na umowy cywilno prawne  z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie.  

4) Klauzula  akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych- Wykonawca akceptuje 
jako zgodne ze swoimi OWU EEI posiadane przez Zamawiającego i jego jednostki zabezpieczenia 
antykradzieżowe:   przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego  z 
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powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia  powinny posiadać 

2 zamki lub kłódki wielo zastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie klasy 
A lub B lub C, okna do których jest dostęp   z parteru lub przybudówek winny być w należytym 
stanie technicznym, bez obowiązku montowania  w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na 

włamanie lub rolet antywłamaniowych.  Przy ustanowionym  po godzinach pracy dozorze lub 
czynnych instalacjach  alarmowych z powiadomieniem  w drzwiach  zewnętrznych do ubezpieczonego 
lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa lub jeden 
zamek o podwyższonej odporności na włamanie  –  okna do lokalu do których jest dostęp z parteru 

lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka 
wielozastawkowa to  urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu   minimum  2 żłobienia   lub 
4 nacięcia poprzeczne.  

5) Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - 
Wykonawca pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku pośredniego 
wyładowania  atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: urządzenia zabezpieczone są urządzeniami anty 

przepięciowymi typu UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub  listwami  przepięciowymi. 
Zabezpieczenia nie są wymagane, gdy wymogu ich stosowania nie przewiduje producent danego 
urządzenia. 

6) Klauzula rzeczoznawców – W granicach  limitu odpowiedzialności Wykonawca pokryje poniesione 
przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców  z wiązane z 

ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w 
stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Wykonawcy z 

tytułu udziału w kosztach wynosi 10 000 PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu 
ubezpieczenia.  

7) Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas 
transportu ubezpieczonego mienia na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest 
objęcie ochroną szkód  w trakcie transportu  wykonywanym przez Zamawiającego środkami 
transportu stanowiącymi jego własność, wykonywany w celach służbowych prywatnymi pojazdami 
pracowników Zamawiającego lub transportem zawodowym. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek 

lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych 
i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limity odpowiedzialności Wykonawcy za szkody 
objęte ochroną wynosi 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Za 
początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się 
bezpośrednio po tym transportu,  a za koniec transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym. 
Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia 

powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do 
przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy alkoholem lub 
substancjami psychotropowymi po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone 
lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zaginięcia. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego. 

8) Klauzula aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych – odmiennie niż 
stanowi  ust. 2 pkt. 2 ubezpieczenia szkód materialnych sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Wykonawca pokryje szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek 
wewnętrznych i rozruchów do kwoty 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia     w okresie 12 
miesięcznego ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 1000 PLN w każdej szkodzie. 

9) Klauzula szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie                
w ubezpieczeniu szkód materialnych oraz baz danych i zwiększonych kosztów działalności 

– odmiennie niż stanowią zapisy zawarte w niniejszej SIWZ oraz OWU EEI Wykonawcy, Wykonawca 

pokryje szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie do kwoty 10 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 1000 
PLN  w każdej szkodzie. 

 
UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH I NOŚNIKÓW DANYCH: 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są:  
 Dane, za które uważa się: informacje nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez 

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych tj.: dane ze zbiorów danych, dane 
udokumentowanego pochodzenia i wartości, systemy operacyjne i programy wchodzące w jego 
skład, licencyjne standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej, programy pochodzące 
z produkcji jednostkowej (wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego). 

 wymienne nośniki danych tj. dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, taśmy magnetyczne itp. 

Pod warunkiem, wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu  i 
przechowywania ich w  oddzielnym budynku lub w tym samym budynku lecz w innej strefie 

pożarowej. 
 
2. Zakres ubezpieczenia: 
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W zakresie zgodnym z ubezpieczeniem szkód materialnych określonym w niniejszej SIWZ 

powodujące : 
 uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub 

odczytanie zgromadzonych na nim danych, 

 utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem  
z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku. 

 
3. Akceptowane wyłączenia odpowiedzialności: 
       Nie są objęte ubezpieczeniem szkody: 

1) w danych i programach przechowywanych tylko w jednostkach centralnych serwerów, 
wyłączenie nie ma zastosowania gdy dane te znajdują się na minimum dwóch różnych 
serwerach w dwóch różnych lokalizacjach  lub tym samym budynku lecz w oddzielnych strefach 
pożarowych,  

2) spowodowane błędnym oprogramowaniem, 
3) spowodowane działaniami wirusów komputerowych lub pola magnetycznego – fakultatywnie 

Wykonawca może włączyć działanie wirusów i ataki hakerskie, 
4) w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku, 

5) wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania kopii zapasowych niezgodnego                             
z warunkami technicznymi, 

6) w nośnikach z danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany – nośnikach 
ubezpieczonych od szkód materialnych, 

7) koszty pośrednie. 
 
4. Suma ubezpieczenia: 

1) dla nośników danych – 10 000 PLN (wartość nowego zamiennika) 

2) dla danych – 40 000 PLN (wartość  kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku 
aktualnych kopii zapasowych  kosztów ręcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów). 

 
5. System ubezpieczenia: 

1) dla nośników danych - na Pierwsze Ryzyko, 
2) dla danych - na Pierwsze Ryzyko. 

      Zasada proporcji nie ma zastosowania  
 
6. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania: 

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów poniesionych w związku z: 
1) Wymianą lub zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników 

danych, sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie 
ubezpieczenia.  

2) Ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejącej 
dokumentacji Zamawiającego, 

3) Odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem systemów lub programów. 

 
UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI: 
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe 
poniesione przez Zamawiającego w celu uniknięcia zmniejszenia przerw  lub zakłóceń                     
w działalności powstałych na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód 
materialnych:  

1)  Za dodatkowe koszty proporcjonalne  uważa się koszty powtarzające się i wzrastające      

proporcjonalnie do długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem (wyłączenia 
z eksploatacji) takie jak: 

a) koszty użytkowania zastępczego sprzętu, 
b) koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, 
c) koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 
d)koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy 

produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych, 
2)      Za dodatkowe koszty nieproporcjonalne – uważa się koszty niezależne od długości okresu 

przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem. Koszty takie Zamawiający ponosi 
jednorazowo, natychmiast po wystąpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji.  
W szczególności są to: 

a) koszty jednorazowego przeprogramowania, 
b) koszty adaptacji sprzętu, 
c) koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu. 

 

2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności: 
       Ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez: 

1) szkody w sprzęcie elektronicznym wyłączone z ubezpieczenia od szkód materialnych, 
2) utraty danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych, 
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3) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone przez władze publiczne, 

4) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, 
5) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, 
6) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ 

szkodzie. 
3.   Suma ubezpieczenia 

1) Suma ubezpieczenia odpowiada wartości dodatkowych kosztów zastosowania niezbędnych 
środków zastępczych przez okres 1 miesiąca od dnia powstania szkody w ubezpieczonym 
sprzęcie,  przy czym: 

a) suma ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie dziennego 
odszkodowania oraz kwocie maksymalnego miesięcznego limitu odszkodowania  i wynosi: 
dzienna kwota odszkodowania  2 000 PLN, maksymalna łączna kwota miesięcznego 
odszkodowania 50 000 PLN,  

b) suma ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie 50 000 
PLN i płatnej Zamawiającemu na początku okresu przestoju spowodowanego szkodą materialną. 

2) W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający za zgodą Wykonawcy może  podwyższyć 
sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą opłatę dodatkowej 

składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. Składkę wylicza 
się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia  wg stawki z oferty na wykonanie niniejszego 

zamówienia. 
3) Proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe ubezpieczane są na pierwsze ryzyko. 

Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Uzupełnienie sumy 
ubezpieczenia następuje na wniosek Zamawiającego  po opłaceniu dodatkowej składki liczonej 
za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Składkę wylicza się 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty na wykonanie niniejszego 

zamówienia. 
 
4.     Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 
        1)     Górna granica odpowiedzialności  Wykonawcy w danym okresie ubezpieczenia  stanowi: 

       a)  w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych – limit odszkodowania                         
w wysokości 50 000 PLN, 

 b)   w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – suma ubezpieczenia    
wynosząca  50  000 PLN. 

2)   Wykonawca pokrywa koszty dodatkowe pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie 

odszkodowawczym: 
a)   za okres odszkodowawczy uważa się uzgodniony i podany w SIWZ okres czasu, za który 

Wykonawca  zwraca powstałe koszty dodatkowe objęte ochroną. Ustalony okres 
odszkodowawczy uwzględnia czas potrzebny na usunięcie wszelkich uszkodzeń                          
w ubezpieczonym sprzęcie, spowodowanych przez szkodę objętą ubezpieczeniem od szkód 
materialnych, 

b)  Okres odszkodowawczy trwa 1 miesiąc. Rozpoczyna się on  po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego  szkody materialnej, nie wcześniej niż  w momencie powstania objętych 

ubezpieczeniem kosztów dodatkowych. 
3) W odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości 

szkody stanowi dzienny limit odszkodowania, przy czym: 
a)  jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy dzień 

przestoju jest wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, wysokość szkody 
odpowiada sumie poniesionych kosztów dodatkowych w okresie miesiąca nie wyższej niż 
wysokość miesięcznego limitu odszkodowania, 

b)  odszkodowanie należne za cały okres odszkodowawczy jest ograniczone do kwoty ustalonego 

limitu odszkodowania. 
4. W odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości 

szkody stanowią koszty poniesione nie wyższe niż suma ubezpieczenia ustalona w SIWZ. 
5. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od wyliczonej 

wartości szkody potrąca się: 
a)   w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych udział własny wyrażony liczba dni 

roboczych– w przypadku niniejszej SIWZ wynosi on 2 dni robocze od stwierdzenia szkody, 
b)   w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów  udział własny w wysokości 300 PLN.  

 
 
W przypadku, gdy jednostki organizacyjne nabędą sprzęt elektroniczny, będzie on podlegał 
ubezpieczeniu na warunkach złożonej oferty. 
 
Dane do oceny ryzyka – stan na 31.12.2016 – Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać 

zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: 

 Obsługa  własna i podmiotów zewnętrznych  w zakresie obsługi bieżącej i generalnej sprzętu   
(Ubezpieczyciel nie ma prawa tym samym narzucać Ubezpieczającemu podpisania dodatkowej 
umowy  z podmiotami zewnętrznymi na konserwację sprzętu). 
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  Zasilanie – sprzęt komputerowy  posiada osobne zabezpieczenie anty przepięciowe sieci 

komputerowej.  Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne w pionach (część również w poziomie). 
Instalacja CO pionowa i pozioma.  

 Zabezpieczenia anty kradzieżowe zgodnie z klauzulą akceptacji istniejących zabezpieczeń 

antykradzieżowych.  
 Zabezpieczenia pożarowe – gaśnice proszkowe – ilość zgodna z zaleceniami PSP, wewnętrzna sieć 

hydrantowa  w części budynków.   
 

Klauzule fakultatywne lub zapisy umowne - treść klauzuli lub limity odpowiedzialności 
przyjęte w klauzulach fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie  dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda 
jednostka posiada mienie ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia 
W  ofercie  wpisać  TAK – akceptacja treści klauzuli lub zapisu umownego oraz określić 
wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach. W przypadku braku 

akceptacji klauzuli lub zapisu wpisać NIE. Treść klauzul w dalszej części SIWZ. 
 
Okresy ubezpieczenia w poszczególnych jednostkach: 
Dwunastomiesięczny począwszy od 01.04.2017 roku 
 

Dokumenty ubezpieczenia: 
Na każdą jednostkę  w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich  ryzyk jest wystawiany 

odrębny dokument poświadczający objęcie ochroną lub w przypadku jednej polisy dla wszystkich 
jednostek wystawiane są odrębne certyfikaty płatności na każdą jednostkę. 
 
Miejsce ubezpieczenia:  
Miejscem ubezpieczenia  mienia Zamawiającego na terenie RP jest : 
o Każda lokalizacja nazwana i nienazwana w której znajdują się ubezpieczone środki trwałe należące 

do Zamawiającego na terenie gminy – faktyczna lokalizacja środka trwałego, 

o Każda lokalizacja  do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu jego zabezpieczenia 
przed szkodą lub po powstaniu szkody, 

o Każda lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu dokonania jego 
naprawy,  przeglądu serwisowego lub konserwacji – zarówno napraw, przeglądów i serwisu 
związanych z jego normalnym funkcjonowaniem  jak i po powstaniu szkody. 

o Każda lokalizacja do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie przy wykonywaniu 

obowiązków służbowych przez pracowników Zamawiającego – definicja pracownika jak                   
w ubezpieczeniu OC Pracodawcy.  

o Każda lokalizacja do której zostało przemieszczone ubezpieczone mienie w związku z udziałem 
Zamawiającego  w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, imprezach artystycznych,     
kulturalnych oraz sportowych.   
Zamawiający nie ma obowiązku w przypadkach wyżej wymienionych zawiadamiać Wykonawcy               
o zmianie lokalizacji ubezpieczonego mienia. 

 
Miejscem ubezpieczenia dla sprzętu z rozszerzeniem na teren Europy  w systemie na pierwsze 
ryzyko jest EUROPA – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 20 000 PLN 
 
Szkodowość: brak szkód w przeciągu ostatnich 3 lat   
 
 

 

Zadanie „B” 
Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  POSIADACZY 
POJAZDÓW  MECHANICZNYCH 

 
Ubezpieczenie zawarte zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą 
sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych  
w załączniku nr 3 do SIWZ – wykaz pojazdów oraz dla  każdego pojazdu  oddzielnie. 

 
Szkodowość:  
2014- brak 

2015- brak 
2016 dwie szkody wypłacono 18 496,11 oraz 1 042 zł 
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1. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW 
Ubezpieczeniu podlegają pojazdy będące własnością Ubezpieczających lub użytkowane na podstawie 
umów  użyczenia lub  leasingu. 

Ubezpieczenie wg następujących założeń: 
 Zakres ubezpieczenia: ALL RISK obejmuje min. (ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia +  kradzież  

z każdego  miejsca). Poniższy  zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU  mogą  
przewidywać  korzystniejszy dla moich Klientów  zakres ochrony ubezpieczeniowej, 

 Uszkodzenie pojazdu w związku z  ruchem  i  postojem wskutek: 
a) wypadku lub kolizji powstałej wskutek zderzenia z pojazdami, osobami, zwierzętami lub  

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przedmioty znajdujące się  
w pasie drogowym  lub powstałe z innych przyczyn np. złego stanu technicznego drogi,  

b) działania osób trzecich, w tym włamania i dewastacji – dotyczy również samego ogumienia 
pojazdu, 

c) wypadku lub kolizji powstałej wskutek śliskości nawierzchni powstałej wskutek  oblodzenia jezdni, 
zalegania śniegu lub rozlania na jezdni innych płynów i smarów, 

d) uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody oraz uszkodzenie pojazdu wskutek wjechanie 
w rozlewisko – dotyczy sytuacji gdy pojazd wjechał nagle w takie rozlewisko wody będącej 
skutkiem deszczu nawalnego lub powodzi.  

 Uszkodzenie  lub  utrata  pojazdu wskutek  min. następujących  zdarzeń  losowych: 
a) powodzi,  zatopienia,  uderzenia  pioruna,  pożaru,  wybuchu,  opadu  atmosferycznego,  

huraganu, trąby powietrznej,  osuwania i  zapadania  się  ziemi lub innych  zdarzeń  
o charakterze przyrodniczym, 

b) nagłego  działania  czynnika  termicznego  lub  chemicznego, 
c) uszkodzenia  wnętrza pojazdu  przez  osoby,  których  przewóz   wymagany  był  udzieleniem   

pomocy  medycznej, 
d) kradzież  pojazdu  z  każdego  miejsca,  jego  części  lub  wyposażenia, 

e) uszkodzenie  pojazdu  w  następstwie  jego  zabrania  w  celu  krótkotrwałego  użycia,  kradzieży  

pojazdu,  jego  części  lub  wyposażenia, 
f) rabunku  pojazdu bądź jego części, 

 Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku ubezpieczenia 
 Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 

a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z  faktury VAT. Przyjęta w  ten sposób  suma 
ubezpieczenia obowiązuje przez okres  12 miesięcy od początku ubezpieczenia,  

b) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO ERSPERT                
z dnia wystawienia polisy  ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu przy 
uwzględnieniu wyposażenia, przebiegu i innych danych podanych we wniosku – fakultatywnie 
możę wykonawca przyjąć także stałą SU AC dla pojazdów używanych 

c) W sumie ubezpieczenia AC pojazdu wliczane jest także dodatkowe wyposażenie specjalistyczne 
pojazdów – zabudowy specjalistyczne, specjalistyczne wyposążenie.  

 Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariancie serwisowym (wg stawek 

serwisu danej marki pojazdu za oryginalne części, stawki roboczogodziny   oraz  technologii naprawy  
dla danej marki), 

 Szkoda całkowita , to szkoda przekraczająca 70 % wartości rynkowej  pojazdu w dniu szkody 
wyliczona wg faktycznych kosztów naprawy (lub wyższa % wysokość gdy zostanie przyjęta 
fakultatywnie),  wyliczona na podstawie kosztorysu naprawy. 

 Suma  ubezpieczenia  zawiera  podatek  VAT,  odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, również                
w  sytuacji  gdy  szkoda  została  zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla  wszystkiego typu 

szkód  - szkoda częściowa lub całkowita) – ciężarowe – wartość netto. 

 Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy szkodach częściowych  niezależnie od wieku  pojazdu 
(roku produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, również wymiany  nadwozia. 

 Zakres terytorialny - RP +  OPCJA EUROPA (osobowe).   
 Franszyza  integralna we wszystkiego rodzaju szkodach 400 PLN. 
 Ubezpieczenie bez  konsumpcji  sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.   

 Okres ubezpieczenia:  12 miesięcy 
 Przed  zawarciem umowy ubezpieczenia  ubezpieczający ma prawo skorygować podane  w załączniku 

do SIWZ Sumy Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do  aktualnej   wartości rynkowej. Sumę 
ubezpieczenia wg wartości rynkowej  ustala Ubezpieczyciel na podstawie danych zawartych  w 
załączniku do SIWZ oraz dodatkowych danych przekazanych przez pełnomocnika  obejmujących: 
przebieg w kilometrach, datę następnego badania technicznego.  

 Bezgotówkowa likwidacja szkód w wariancie serwisowym (po uprzednim uzgodnieniu 

Ubezpieczycielem i warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu). 
 Składka za ubezpieczenie dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania  umowy 

zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona  wg wartości zakupu lub wartości rynkowej   

razy  stawka   w  %  od  SU  podana  przez  Ubezpieczyciela w ofercie. 
 W przypadku zakupu lub przejęcia nowych środków transportu, podlegają one 

ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek  Wykonawcy jakie złoży w ofercie. 
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Zastrzeżenie do OWU AC Wykonawców: 

 Wykonawca niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować powyższy zakres 
ochrony, 

 Wykonawca niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne  

z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach wymienionych w załącznikach do 
SIWZ, 

  W przypadku  przekroczenia przepisów o ruchu drogowym przez kierującego pojazdem który jest 
jego pracownikiem, dopuszcza  ograniczenie   w wypłacie odszkodowania   jedynie w przypadku 

przekroczenia  dozwolonej prędkości  o 30 i więcej kilometrów  - nie więcej jednak niż  o 10 % 
wartości szkody. 

 Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik  Zamawiającego 
lub jego jednostki z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej. 

 
 

Szkodowość:  
2014- brak 
2015- brak 
2016 
- piaskarka wpadła w poślizg i zjechała do rowu- wypłata 3 183,47 zł 

-  zderzenie z innym pojazdem- wypłacono 5 400 zł 
 

 
2. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW 
Suma  ubezpieczenia  10.000 zł na  każde miejsce wg dowodu rejestracyjnego , 
Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu ( za 1 % uszczerbku 1 % SU ), śmierć 
wskutek NW – 100 % SU, inne świadczenia wg OWU 
Ubezpieczyciel  w  formularzu oferty wpisuje łączną  kwotę  za  12  miesięczny  okres  ubezpieczenia. 
Pojazdy podlegające ubezpieczeniu NNW w załączniku nr 3 do SIWZ:  

 
Szkodowość: brak szkód w przeciągu ostatnich  3 lat. 
 
3. Ubezpieczenie ASISTANCE: 
Zakres pełny (maksymalny wg OWU ASS Wykonawcy z opcją pojazdu zastępczego na okres minimum 5 
dni)– dla pojazdów do 3.5 ton- osobowych, osobowo ciężarowych i ciężarowych na terenie RP  

W ofercie podać wariant ubezpieczenia pokrywający min. koszt holowania minimum do 150 km, inne 
świadczenia w tym wynajem pojazdu zastępczego do 7 dni.  
Wykonawca w formularzu oferty wpisuje łączną składkę za ubezpieczenie powyższych pojazdów za 12  
miesięczny okres ubezpieczenia  
Zamawiający ma prawo wyboru wariantu  ubezpieczenia ASSISTANCE z posiadanych  przez Wykonawcę 
w OWU. 
Pojazdy podlegające ubezpieczeniu ASS w załączniku nr 3 do SIWZ:  

Szkodowość:  brak szkód w przeciągu ostatnich  3 lat. 
 

ZADANIE „C” 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

 
UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OSP W FORMIE BEZIMIENNEJ: 
 Przedmiot  ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia  są następstwa nieszczęśliwych wypadków 

polegające  na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały lub długotrwały uszczerbek 
na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.  Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału  
mięśnia sercowego oraz krwotoku śródmózgowego. 
 

Suma ubezpieczenia na 1 jednostkę i każdego członka jednostki – 10.000 PLN  
 
Zakres terytorialny  ochrony – RP i UE 
Zakres  ochrony obejmuje: drogę do jednostki i z powrotem, udział w akcjach ratowniczych, zawodach 
OSP, ćwiczeniach,    w tym również zawał i udar mózgu powstałe w związku z w/w zdarzeniami gdy nie 
są one powodem choroby przewlekłej.   
 

Zakres  świadczeń proporcjonalny – 1% trwałego uszczerbku = 1 % SU 
Śmierć lub 100 uszczerbek = 100 % SU 
Koszty przeszkolenia zawodowego – 15 % SU 
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych – 15 % SU 

Koszty leczenia – 10 % SU 
Oparzenia i odmrożenia – 20 % SU 

Jednorazowe świadczenie szpitalne – 5 % SU 
 
Definicje: 
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1)  Nieszczęśliwy wypadek -  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną  zewnętrzną, w następstwie którego  

ubezpieczony niezależnie od  swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;             
1. Trwały (stały)  uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój 

zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub  zdarzeniem objętym 

ubezpieczeniem; 
2. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, spowodowane 

nieszczęśliwym wypadkiem, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres 
przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie; 

3.  Oparzenie – uszkodzenie skóry oraz tkanek pod nią leżących  na skutek działania wysokiej 
temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego; 

4. Odmrożenie – uszkodzenie skóry oraz tkanek pod nią  leżących na skutek działania niskiej 
temperatury; 

5.  Działania ratownicze – czynność podjętą w celu  ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a 
także  likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski  żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia; 
6. Ćwiczenia  – działania, w trakcie których prowadzone jest  szkolenie z zakresu czynności 

statutowych ochotniczych  straży pożarnych; 
7. Pobyt w szpitalu – leczenie stacjonarne w szpitalu trwające nieprzerwanie ponad 24 godziny                      

w przypadku gdy stwierdzono trwały uszczerbek lub 7 dni gdy nie stwierdzono trwałego uszczerbku; 

8. Inne definicje wg OWU Wykonawcy 
 

Liczba jednostek – 2  (62 osoby)  
 
Szkodowość: brak w ciągu ostatnich 3 lat  
 
 

UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OSP W FORMIE IMIENNEJ 
 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r. (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 867 z późniejszymi zmianami) 
Rodzaje ubezpieczonych świadczeń: 
- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń. 
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku                  

w czasie akcji lub ćwiczeń. 
Wysokość jednorazowych odszkodowania ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
 i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242, 1442 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 grudnia 2003r w sprawie 
przyznania świadczeń strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży 
pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznania 

odszkodowań członkom ich rodzin. 
Zakres  ochrony obejmuje: wypadki powstałe podczas wykonywania zadań i obowiązków statutowych: 
udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach. 
Zakres terytorialny ochrony– RP  
Imienny wykaz ubezpieczonych zostanie przekazany przed wystawieniem polisy. Ubezpieczający 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej opcji ze względu na koszy ubezpieczenia. 
Ubezpieczający: Gmina 

Ubezpieczony: Gmina oraz Strażacy OSP wg imiennej listy, przy czym zgłoszenie roszczenia przez 

poszkodowanego bezpośrednio do Ubezpieczającego tj. do Gminy  w sytuacji gdy OWU stanowią, iż 
ubezpieczonym jest tylko strażak, nie daje podstaw Ubezpieczycielowi do odmowy wypłaty 
odszkodowania przewidzianego w umowie, powołując się na zapis, iż Ubezpieczonym jest jedynie 
strażak ochotnik wymieniony w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem 
interesu majątkowego jaki na Gminę narzuca Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 

 
Liczba ubezpieczonych: 26 – może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.  

        
Szkodowość:  Brak szkód w ciągu ostatnich 3 lat 
 

4  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

Wykonawca składa ofertę na ZADANIE „A”, ZADANIE „B” lub ZADANIE „C ” łącznie lub dla 

dowolnie wybranego zadania. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych tylko w takich częściach, na jakie Zamawiający podzielił 
Zamówienie. 
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5  INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w  realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności  

 związanych z likwidacją szkód. Wykonawca zlecając firmie zewnętrznej likwidację szkody zobowiązany 

 będzie do pisemnego poinformowania o tym fakcie pełnomocnika Zamawiającego .  

6  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność. Zamówieniem uzupełniającym jest w szczególności: doubezpieczenie mienia na podstawie 
klauzul automatycznego pokrycia, podniesienie sumy gwarancyjnej, odnowienie limitów w ryzykach 
ubezpieczonych na pierwsze ryzyko w przypadku ich wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania,  
ubezpieczenie mienia osób trzecich, aktualizacja sum ubezpieczenia wynikająca z przekroczenia limitu 
określonego w klauzulach automatycznego pokrycia, ubezpieczenie OC/NW dla nowo nabytych 
pojazdów, zwiększenia liczby ubezpieczonych w zakresie NNW członków OSP,  aktualizacji sum 
ubezpieczenia w 2   i 3 okresie ubezpieczenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w SIWZ.   

7 OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE                       
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

        Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

8   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:   
Przez okres  12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

9  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
9.1.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

9.1.2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek niniejszy będzie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument 
potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 oraz 1348 z 
późniejszymi zmianami) 

9.1.3.  Znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 
            posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami 

własnymi na poziomie co najmniej 100%  
            posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych 

aktywami, na poziomie co najmniej 100%  
9.1.3. Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty –  

okoliczności nieznane Wykonawcy, o które nie zapytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
uznaje się za nieistotne.  

9.1.4. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna (centrala/oddział) zakładu 
ubezpieczeń upoważniona na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania Zakładu 
Ubezpieczeń.  

10  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY    W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

 
10.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania, 
10.2. Pełnomocnictwo podpisane prze przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem, 
10.3. Ogólne Warunki Ubezpieczeń. 

11  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ  LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 
Dopuszcza się możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

12  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Aleksander Romanowski – broker Ubezpieczeniowy 
Kancelaria Brokerska PROGRES 
ul. Różana 12,  28 – 100 Busko Zdrój 
tel/faks  41 378 2159, kom. 502 348 127 

e-mail:  romanowski@kbprogres.pl  
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 
 
Bogdan Święcicki- Broker Ubezpieczeniowy z Kancelarii Brokerskiej "PROMES" 
Z siedzibą w Końskich, ul. Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie  
tel./fax. 41 / 375-01-10, tel. kom. 601 74 47 52,  

e-mail: broker@promes.pl 
w godzinach od 8:00 do 16:00 

13    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYCOFANIE OFERT 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 
 

14         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

14.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki  

o których mowa w specyfikacji Zamawiającego (opisie przedmiotu zamówienia); 
14.2. Do oferty Wykonawca załącza Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w Specyfikacji. 
14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opisowi 

przedmiotu zamówienia) ; 
14.4. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym   do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;  
14.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną dla wybranego zadania ; 

14.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty;  
Oferty należy przesłać na adres: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów lub 

złożyć w siedzibie Zamawiającego -sekretariat do dnia 21-03-2017 roku do  godziny 12:00, 
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  
„Oferta na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Suchedniów w latach 2017/2018.  

Nie otwierać przed dniem 21-03-2017 r. godz. 12:15 
14.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 
- Zakład Ubezpieczeń nie zaakceptował w ofercie obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia zawartego 

w niniejszym Zapytaniu. 
- Zakład Ubezpieczeń nie zaakceptował wzoru umowy/umów stanowiącego/ych załącznik do 

niniejszego Zapytania. 

- Oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny; 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
- Cena oferty przekracza środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia.  

15        TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

15.1. Oferty  należy składać do dnia 21-03-2017 roku  do  godziny 12:00, pod rygorem nie 
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia, 

15.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie                      
o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”, 

15.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie  
o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

15.4  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte. 
 Oferty zostaną otwarte w dnia 21-03-2017 roku  o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Miasta i Gminy  w Suchedniowie   w Sali konferencyjnej piętro I. 

mailto:romanowski@kbprogres.pl
mailto:broker@promes.pl
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16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich 
zaokrąglona do pełnych złotych 

 
 

17       TREŚĆ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,  WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. 

 

Zadanie „A” 

Kryterium oceny ofert: 
A. Cena łączna ubezpieczenia  – 70% 

B. Zaakceptowanie klauzul i zapisów dodatkowych  – 30% 
 
 cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 
niniejszego przetargu. 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 
                                                 C min 

                                   A = 
   _________

 x 70 %      x 100 

                                                    C 

   

  A    - liczba punktów przyznana ofercie  za spełnienie kryterium A  
  Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
  C     - cena oferty badanej  
 
 zaakceptowane klauzule dodatkowe lub zapisy  rozszerzające zakres ochrony w 
stosunku do minimalnego zakresu ochrony  w SIWZ – ocena kryterium polega na przyznaniu 
punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. 

Następujących zasad: 

 
                                                  Z 

                                    B =   
_______

 x 30 %     x 100 
                                                  Z maX 

 
 
  B         - liczba punktów przyznana ofercie  za spełnienie kryterium B  
  Z      - liczba punktów oferty badanej 
  Zmax -  najwyższa liczba punktów pośród ofert ważnych i nie odrzuconych  
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający 
będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

W = A + B   
 

W – wskaźnik oceny oferty – suma punktów za kryterium ”A” i „B” 

A  - liczba punktów za kryterium A 
B  - liczba punktów za kryterium B 
 
Realizacja zadania  zostanie udzielona Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów łącznie za 
kryterium 
 ”A”  i „B” w zadaniu „A”. 
 

TREŚC KLAUZUL FAKULTATYWNYCH – przyjęte klauzule mają zastosowanie dla wszystkich 
jednostek 
 

Fakultatywny zakres ochrony w ubezpieczeniu OC: 
 Włączenie do zakresu ochrony dodatkowych kosztów mających na celu ograniczenie szkody w zakresie 

kontraktowej odpowiedzialności Zamawiającego związanej z dostawą wody odbiorcom indywidualnym     

i instytucjonalnym,  gdy wskutek skażenia wodociągu lub ujęcia wody, Zamawiający musi ponieść 
dodatkowe koszty związane  z: 

c)  dowozem wody odbiorcom (koszty transportu własnego bez narzutu na zysk oraz koszty 

transportu obcego )  
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d) koszty związane z odkażaniem magistrali, przepompowni lub ujęcia ponad limit określony 

obligatoryjnie do kwoty 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Włączenie dodatkowych 
kosztów – 60 punktów, brak włączenia – 0 punktów. 

 Odstąpienie od  warunku  w klauzuli środowiskowej by  dla szkód rzeczowych  i osobowych  powstałych 

wskutek zatrucia środowiska naturalnego  szkoda została ujawniona w ciągu 72 godzin  od wystąpienia  
zdarzenia powodującego szkodę i zmiana zapisu na 7 dni robocze od wystąpienia zdarzenia.  Przyjęcie 
zapisu w w/w wersji 20 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów. 

 Objęcie ochroną OC za szkody w klauzuli środowiskowej szkód wyrządzonych przez pojazdy 

mechaniczne Zamawiającego do kwoty 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Przyjęcie zapisu 
– 10 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów. 

 Włączenie do zakresu ochrony ubezpieczenia OC czystych strat finansowych dla reżimu 
odpowiedzialności deliktowej określonej   w Kodeksie Cywilnym w art. 4171, 4172,   do kwoty 50 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ponad limit określony obligatoryjnie – 20 punktów, brak 
włączenia zapisu – 0 punktów. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 3 000 PLN. 

 Włączenie do zakresu ochrony ubezpieczenia OC czystych strat finansowych dla reżimu 
odpowiedzialności kontraktowej  do kwoty 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ponad limit 
określony fakultatywnie – 20 punktów, brak włączenia zapisu –  0 punktów. Franszyza redukcyjna  w 
każdej szkodzie 5 000 PLN. 

 Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w 

mieniu osób trzecich będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia gotówki, dokumentów, zbiorów o 
charakterze archiwalnym, zabytkowym lub kolekcjonerskim. Obejmuje również wszystkie szkody 

powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy ponad podli 
mit określony obligatoryjnie.  (Podlimit odpowiedzialności 50.000,- PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia). Włączenie do zakresu ochrony 30 punktów, brak włączenia 0 punktów. 

 Klauzula reprezentantów – Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, za wyjątkiem 
szkód wyrządzonych przez reprezentantów Zamawiającego, za których uważa Wójta, Burmistrza lub 
Prezydenta, zaś w przypadku jednostek organizacyjnych  jej Dyrektora. Podlimit odpowiedzialności 
500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Włączenie do zakresu ochrony 30 punktów, brak 

włączenia 0 punktów. 
 Odnowienie podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania wg stawki z oferty – 

przyjęcie zapisu 30 punktów, brak przyjęcia zapisu 0 punktów. 
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową OC szkód w pojazdach pracowników oraz osób trzecich, 

znajdujących się w obrębie ubezpieczanej lokalizacji, będących następstwem upadku drzew, gałęzi, 
kominów, masztów, budowli lub ich elementów oraz elementów budynków, w wyniku działania silnego 

wiatru. Ryzyko kradzieży pojazdu wyłączone z zakresu ochrony niniejszej klauzuli. Podlimit 
odpowiedzialności 70 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Włączenie do zakresu ochrony 40 punktów, brak włączenia 0 punktów 
 

Klauzule i ustalenia fakultatywne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 
 Klauzula budowlano-remontowa – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialności za wszystkie szkody objęte zakresem ubezpieczenia, powstałe w okresie i na skutek  

prowadzenia prac remontowo-budowlanych w ubezpieczonych budynkach, z prawem regresu do 
sprawcy szkody, gdy prace remontowo – budowlane wykonuje podmiot zewnętrzny na podstawie 
umowy.  Ustala się limit odpowiedzialności    w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Włączenie do zakresu ochrony -  20 punktów, brak włączenia   0 punktów.  

 Klauzula katastrofy budowlanej - Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody 
spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie 
się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi 

niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia  i umowie 

ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach, których wiek przekracza 60 lat, nie 
posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego – gdy były 
wymagane przepisami prawa w okresie oddania budynku do użytkowania, tymczasowych bądź 
dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit 
odpowiedzialności: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. Franszyza 

redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000,00 PLN i nie więcej niż 10 000 PLN. Włączenie 
klauzuli do ochrony 30 punktów, brak włączenia klauzuli   0 punktów. Dotyczy wszystkich jednostek. 

 Klauzula aktów terroryzmu – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroru. Definicja aktów terroru  wg OWU AR 
Wykonawcy. Limit odpowiedzialności: 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia ponad limit określony fakultatywnie. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie 
mniej niż 1000,00 PLN i nie więcej niż 10 000 PLN. Włączenie klauzuli do ochrony 30 punktów, brak 

włączenia klauzuli 0 punktów. 
 Klauzula bezskładkowego odnowienia podlimitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania – 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego  bezskładkowo  odnowi  podlimity odpowiedzialności ustalone w 

agregacie rocznym dla klauzul dodatkowych i zapisów umownych ubezpieczonych w systemie na 
Pierwsze Ryzyko  -  włączenie  klauzuli  50 Punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów. 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 30 000 PLN ponad limit określony  
w klauzuli nr 1 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 
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 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony  

w klauzuli nr 2 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 
 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony 

fakultatywnie w klauzuli nr 3 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 10 000 PLN ponad limit określony  
fakultatywnie w klauzuli nr 4 – 20 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 10 000 PLN ponad limit określony 
fakultatywnie  w klauzuli nr 5 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 20 000 PLN ponad limit określony  
fakultatywnie w klauzuli nr 6 – 10 punktów, brak włączenia zapisu 0 punktów 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 50 000 PLN ponad limit określony  
fakultatywnie w klauzuli uszkodzenia lub stłuczenia przedmiotów szklanych – 20 punktów, brak 
włączenia zapisu 0 punktów 

 Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym  w wysokości 1 000 000 PLN ponad limit 

określony  fakultatywnie w klauzuli  prewencyjnej sumy ubezpieczenia– 20 punktów, brak włączenia 
zapisu 0 punktów. 

 Klauzula  nieodtworzenia mienia– w  przypadku nieodtworzenia mienia po szkodzie ubezpieczonego w 
wartości odtworzeniowej nowej, Wykonawca wypłaci odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia. 
Przyjęcie powyższej klauzuli  przez Wykonawcę w ofercie – 20 punktów Brak przyjęcia powyższej 

klauzuli przez Wykonawcę w ofercie – 0 punktów 
 Klauzula zwiększonych kosztów działalności: W przypadku szkody powstałej w ubezpieczonych 

budynkach wspólnot mieszkaniowych i gminy Suchedniów   w wyniku ryzyk objętych ochroną 
ubezpieczeniową, Wykonawca pokrywa dodatkowe koszty związane z przekwaterowaniem mieszkańców 
i koszty wynajmu kwater zastępczych. Limit odpowiedzialności  50 000,00 PLN na jedno  i wszystkie 
zdarzenia  w  okresie ubezpieczenia.  

         Przyjęcie powyższej klauzuli  przez Wykonawcę w ofercie – 10 punktów 
         Brak przyjęcia powyższej klauzuli przez Wykonawcę w ofercie – 0 punktów  

 
 

Treść klauzul fakultatywnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 Klauzula szybkiej likwidacji szkód: W przypadku szkody w sprzęcie używanym przez  Zamawiającego 

którego przywrócenie do pracy jest konieczne do normalnego funkcjonowania  (centrale telefoniczne, 
serwery, sprzęt sieciowy) Zamawiający  informując o szkodzie Wykonawcę  może przystąpić  natychmiast 
do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół  opisujący przyczynę zdarzenia,  rozmiar 

szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; Protokół (faktura za naprawę ) będzie  podstawą  

do wyliczenia odszkodowania  przez   Ubezpieczyciela – pod warunkiem jednak, że dana szkoda objęta jest 
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Przyjęcie klauzuli – 20 punktów, brak przyjęcia klauzuli – 0 punktów.  

 Klauzula aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych – odmiennie niż stanowi  
ust. 2 pkt. 2 ubezpieczenia szkód materialnych sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca 
pokryje szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek wewnętrznych i 
rozruchów do kwoty 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia     w okresie 12 miesięcznego 
ubezpieczenia ponad limit określony fakultatywnie . Przyjęcie zapisu – 40 punktów, brak przyjęcia 

zapisu – 0 punktów.  
 Włączenie szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe oraz ataki hakerskie                           

w ubezpieczeniu szkód materialnych oraz baz danych i zwiększonych kosztów działalności – 
odmiennie niż stanowią zapisy zawarte w niniejszej SIWZ oraz OWU EEI Wykonawcy, Wykonawca pokryje 
szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie do kwoty 30 000 PLN na jedno                       
i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia ponad limit określony fakultatywnie.  
Przyjęcie zapisu – 40 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów.  

 

Zadanie „B” 

Obliczanie i ocena ofert część II zamówienia zadanie „B” 
 

Kryterium oceny ofert: 

Cena łączna ubezpieczenia  – 80% 
Klauzule fakultatywne                                            - 20 % 

   
Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 
niniejszego przetargu dla zadania B. 

 
 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 

                         C min 

                A = 
 _________

  x 80 %   x 100 

                          Cb 
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A  - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium cena  
Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 

Cb   - cena oferty badanej  
80 % - wskaźnik stały 

 
Klauzule fakultatywne: 
 

                                                  Z 

                                     B =   
_______

   x 20 %     x 100 
                                                  Z maX 

 
 

       B         - liczba punktów przyznana ofercie  za spełnienie kryterium B  
       Z      - liczba punktów oferty badanej 

Zmax -  najwyższa liczba punktów pośród ofert ważnych i nie odrzuconych  

20 % - wskaźnik stały 

 
Realizacja II części zamówienia – zadanie B zostanie udzielona Wykonawcy, który uzyska największą 
liczbę punktów łącznie za  wszystkie oceniane kryteria 
 
 

KRYTERIUM FAKULTATYWNY ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

 Klauzula samolikwidacji szkód: w przypadku szkód z ubezpieczenia Auto Casco o wartości 
nieprzekraczających 3 000 PLN Zamawiający ma prawo likwidacji szkody bez przeprowadzenia ze strony 
Wykonawcy wcześniejszych oględzin. Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemne zgłoszenie szkody 
wraz  z rachunkiem strat obejmującym opis okoliczności szkody, zdjęcia oraz kopie faktur za wykonane 
naprawy. Wykonawca ma prawo żądać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, gdy jest to związane z 
ustaleniem odpowiedzialności bądź wysokością szkody. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 10 punktów, brak 
przyjęcia – 0 punktów.  

 Klauzula zabezpieczeń: odmiennie niż stanowią OWU AC Wykonawcy, będzie on ponosił 

odpowiedzialność  w przypadku kradzieży pojazdu w sytuacji gdy kierujący na okres nie dłuższy niż 1 
godzina opuścił pojazd pozostawiając w nim kluczyki oraz pozostawiono dokumenty w skradzionym 
pojeździe. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 20 punktów, brak przyjęcia – 0 punktów.  

 Klauzula szkody całkowitej: odmiennie niż stanowią warunki ubezpieczenia Auto Casco Wykonawcy, za 
szkodę całkowitą uważa się szkodę, która przekracza 80 % SU pojazdu  

w dniu szkody wyliczonej wg faktycznych kosztów naprawy. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 40 punktów, 
brak przyjęcia – 0 punktów.  

 Zapewnienie możliwości naprawy auta lub uzyskania odszkodowania w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) 
opracowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Przyjęcie klauzuli – 10 punktów, brak przyjęcia klauzuli – 0 punktów 

 Stała, gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy dla pojazdów używanych w 
ubezpieczeniu AUTO CASCO  – przyjęcie zapisu – 20 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów, 

 Zmniejszenie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AUTO CASCO  z 400 do 200 PLN - przyjęcie zapisu 

– 10 punktów, brak przyjęcia zapisu – 0 punktów, 
 Zastosowanie dodatkowej obniżki stawki za ubezpieczenie AUTO CASCO w przypadku zakupu przez 

Zamawiającego pojazdów fabrycznie nowych w okresie trwania umowy – dotyczy pierwszego roku 

ubezpieczenia. Za obniżenie stawki  w stosunku do stawki  z oferty o 10 % - 10 punków, 20 % - 20 
punktów, 30 % - 30 punktów. Ubezpieczenie pojazdów fabrycznie nowych wg stawki z oferty – 0 
punktów.  

 Klauzula badań technicznych – zakres ochrony ubezpieczenia Auto Casco  zostaje rozszerzony o szkody 

powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan 
techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 20 punktów, 
brak przyjęcia – 0 punktów.  

 Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek lub przewożone w kabinie przedmioty –  Wykonawca w 
ramach ubezpieczenia AUTO CASCO rozszerza podstawowy zakres ubezpieczenia o uszkodzenie pojazdu 
przez przewożony w nim ładunek, który na skutek działania sił fizycznych, mechanicznych lub sił 

przyrody przemieścił się, zerwał z zamocowań lub został zniszczony, pod warunkiem jednak, że ładunek 
był prawidłowo zamocowany  i zabezpieczony. Przyjęcie niniejszej klauzuli – 20 punktów, brak przyjęcia 
– 0 punktów.  

 Klauzula kradzieży zuchwałej w ubezpieczeniu AUTTO CASCO – zakres ubezpieczenia AUTO CASCO 
zostaje rozszerzony o ryzyko kradzieży pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami wskutek kradzieży 

zuchwałej, polegającej na użyciu przez sprawcę  podstępu (np. celowe spowodowanie wypadku 
drogowego,  wrzucenie pod pojazd  przedmiotów  które doprowadzą do zatrzymania się pojazdu, użycie 

materiałów pirotechnicznych oraz inne  nie wymienione sytuację  w których może dojść  do zaboru 
pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami ). Przyjęcie niniejszej klauzuli – 20 punktów, brak 
przyjęcia – 0 punktów.  
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający 
będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

W = A + B   
 

W – wskaźnik oceny oferty – suma punktów za kryterium ”A” i „B” 
A  - liczba punktów za kryterium cena 

B  - liczba punktów za kryterium fakultatywny zakres ubezpieczenia  
 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów za 
kryterium cena  oraz dodatkowy  fakultatywny zakres ubezpieczenia.   Jeżeli nie można 
wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z niższą ceną. 
 
12.3.  Obliczanie i ocena ofert część III  zamówienia zadanie „C” 
 

Kryterium oceny ofert: 

Cena łączna ubezpieczenia  – 80% 
     Klauzule fakultatywne                                               - 20 % 

 
Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 
niniejszego przetargu dla zadania C. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
                         C min 

                A = 
 _________

   x 80 %   x 100 

                          Cb 

  
 

A  - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium cena  

Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
Cb   - cena oferty badanej  

80 % - wskaźnik stały 
 
- Klauzule fakultatywne: 

                                                  Z 

                                    B =   
_______

   x 20 %     x 100 
                                                  Z maX 

 
 

         B         - liczba punktów przyznana ofercie  za spełnienie kryterium klauzule fakultatywne  
        Z      - liczba punktów oferty badanej 
        Zmax -  najwyższa liczba punktów pośród ofert ważnych i nie odrzuconych  

20    - wskaźnik stały 

 
 
Klauzule fakultatywne: 

 Bez składkowe podniesienie  sumy ubezpieczenia NNW w  ubezpieczeniu bezimiennym: podniesienie SU 
określonej fakultatywnie  o 10 % - 10 punktów, o 20 % - 20 punktów, o 30 % - 30 punktów. Brak 
fakultatywnego podniesienia SU – 0 punktów, 

 Zwiększenie w stosunku do limitu określonego obligatoryjnie dodatkowego świadczenia za oparzenia lub 
odmrożenia w ubezpieczeniu bezimiennym – z 20 do 30 % świadczenia podstawowego – 20 punktów, z 
20 do 40 % świadczenia podstawowego – 40 punktów. Dodatkowe świadczenie                          w 
wysokości 20 % SU świadczenia podstawowego – 0 punktów. 

 Wypłata dodatkowego świadczenia w wariancie bezimiennym w kwocie 30 PLN dziennie przez okres 
   maksymalny 90 dni zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanym nieszczęśliwym 
   wypadkiem  lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia  – włączenie do zakresu ochrony 20  punktów, brak 

włączenia  0 punktów. 
 Wypłata dodatkowego świadczenia w wariancie bezimiennym w kwocie 30 PLN dziennie przez okres 

maksymalny 60 dni diety szpitalnej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanym nieszczęśliwym 
wypadkiem  lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia – włączenie do zakresu ochrony 20 punktów, brak 
włączenia  0 punktów. 

 Zwiększenie w stosunku do limitu określonego obligatoryjnie dodatkowego jednorazowego świadczenia 
za pobyt w szpitalu  w ubezpieczeniu bezimiennym – z 5 % do 10 % świadczenia podstawowego – 20 
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punktów, z 5% do 15 % świadczenia podstawowego – 30 punktów. Dodatkowe świadczenie                          

w wysokości 20 % SU świadczenia podstawowego – 0 punktów. 
 Bez składkowe objęcie ochroną w ubezpieczeniu imiennym NNW członków OSP – 3 członków   w roku – 

10 punktów,  6 członków OSP w roku – 20 punktów, 9 członków OSP w roku – 30 punktów. 

 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający 
będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 
W = A + B   

 
W – wskaźnik oceny oferty – suma punktów za kryterium ”A” i „B” 
A  - liczba punktów za kryterium A 
B  - liczba punktów za kryterium B 

 
Zamówienie  zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów za 
kryterium cena  oraz dodatkowy  fakultatywny zakres ubezpieczenia.   Jeżeli nie można 
wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taki 

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

18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE   

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, 

 

19   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANYCH UMÓW. 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego 
stanowią integralną część umowy na ubezpieczenia  interesów majątkowych  i odpowiedzialności 
cywilnej Gminy Suchedniów  w latach 2017/2018. 

Treść  umów wg  załączników  do  SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy                    

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) Zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - gdy w trakcie 
trwania umowy doszło  do zmiany wartości  ubezpieczanego majątku wskutek jego nabycia, likwidacji, 
rezygnacji przez zamawiającego z ubezpieczenia pewnych składników mienia, przeniesienie części 
mienia ubezpieczonego jako sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zmiany 
sumy ubezpieczenia wybranych przez Zamawiającego budynków i instalacji inżynieryjno-technicznych z 
wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową, ubezpieczenia mienia nabytego przed datą 

początku okresu ubezpieczenia określoną w SIWZ – dla zadania „A”, zmiany liczby ubezpieczonych – w 
zadaniu „B”; 

2) Zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na 
zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

3) Zmiany dotyczące liczby i formy organizacyjnej jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu 
w okresie trwania umowy z Wykonawcą w przypadku: powstania nowych jednostek w wyniku ich 

połączenia, wyodrębnienia lub utworzenia, przekształcenia jednostki oraz włączenia dodatkowych 
jednostek do ubezpieczenia. Jednostki te podlegają ubezpieczeniu na warunkach jakie zostały złożone 
przez Wykonawcę na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego. 

4) W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej której majątek (ruchomości i nieruchomości) podlegał 
ubezpieczeniu na podstawie niniejszej umowy, mienie to ubezpieczone będzie u nowego użytkownika do 
końca okresu na jaki był wystawiony dokument ubezpieczenia, bez obowiązku informowania o tym 
fakcie Wykonawcy.   

5) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku: 
ujawnienia się bądź powstania nowego  ryzyka prawnego lub polegającego na konieczności 
ubezpieczenia ryzyk związanych ze zniszczenie, lub uszkodzeniem mienia zamawiającego lub mienia 

które Zamawiający zobowiązany jest ubezpieczyć na podstawie umowy, nie przewidzianego wcześniej w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

6) Korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; 

7) Zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 
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8) Zmian sum ubezpieczenia, czasu ochrony, liczby wykorzystanych ubezpieczeń – dotyczy ubezpieczeń 

wskazanych w SIWZ jako OPCJA; 
 

20.    CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT 

 
1. Brokerzy  sprawdzą czy Ubezpieczyciele spełniają warunki określone w zapytaniu. Oferty nie spełniające 

wymagań zapytania zostaną odrzucone. Ubezpieczyciele których oferty odrzucono zostaną 
poinformowania o tym fakcie.  

2. W toku badania i oceny złożonych ofert, broker  może żądać udzielenia przez Ubezpieczycieli  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 

3. Wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie 
kryteria najwyższą liczbę punktów. 

4. Ubezpieczyciele którzy złożą oferty zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku prowadzonego 
postępowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

nr 1-formularz oferty 

nr 2- wykaz majątku do ubezpieczenia 

nr 3 - wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/NW/AC 

nr 4- wzór umowy dla zadania „A” 

nr 5- wzór umowy do zadania „B” 

nr 6- wzór umowy do zadania „C”  

 
 

     

Busko Zdrój, Suchedniów 08.03. 2017 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach  
Miejscowość , data          Zatwierdził 


