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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013, poz. 907) 
 

 
Zamawiający: 

 

Gmina Czernice Borowe 
ul. Dolna 2 

06 – 415 Czernice Borowe 

Nazwa zamówienia: 
 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Czernice Borowe w okresie od 15.11.2014 do 14.11.2017” 

 

 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej 
ustawą. 

 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
główny przedmiot:         66510000-8, 
przedmioty dodatkowe: 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 66516000-0, 
66516100-1, 66514110-0, 66516400-4, 

 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta odpowiada 
wymogom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
 

 

Zatwierdził: 
Wójt Gminy Czernice Borowe 

Wojciech Brzeziński 

 
 
 
 
 
Nr zamówienia:   KAN.271.1.2014 
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Elementy składowe specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gmina Czernice Borowe 
ul. Dolna 2, 06 – 415 Czernice Borowe 
tel./fax. (023) 674 – 60 – 66  

działający w imieniu własnym. 

 

Przygotowanie postępowania oraz czynności związane z wykonaniem zawartej w jego 
wyniku umowy wykonywać będzie działająca z pełnomocnictwa Zamawiającego firma 
brokerska Eurobrokers Sp. z o.o., 85 - 222 Bydgoszcz, ul. A. Czartoryskiego 13, działająca 
przez Przedstawicielstwo w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel./fax. (023) 655-25-
90. Eurobrokers sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie od Wykonawcy, w wysokości 
zwyczajowo przyjętej, za wszystkie polisy wystawione w okresie objętym umową 
poprzetargową. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Zamawiającego w zakresie: 

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  
Ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NNW, AC/KR ) 

 
Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego 
będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 

 
1. Urząd Gminy Czernice Borowe, 06 – 415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 06 – 415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 
3. Gminne Centrum Informacji, 06 – 415 Czernice Borowe, ul. Stanisława 
Chełchowskiego 12, 
4. Gminna Biblioteka Publiczna, 06 – 415 Czernice Borowe, ul. Stanisława 
Chełchowskiego 12, 
5. Gimnazjum w Czernicach Borowych, 06 – 415 Czernice Borowe,  
6. Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej, 06 – 415 Czernice Borowe, 
7. Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Rostkowie, 06 – 415 Czernice Borowe, 
8. Szkoła Podstawowa w Węgrze, 06 – 415 Czernice Borowe. 

 
Miejsca ubezpieczenia:  
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Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz inne lokalizacje 
wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). 

 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie „Program ubezpieczenia”. 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Okres ubezpieczenia, na jaki zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia 
niniejszego postępowania, będzie obejmował okres:  
od 15.11.2014 r. do 14.11.2017 r.  
 
Polisy zostaną wystawione na okres ubezpieczenia:  

- dla ubezpieczeń majątkowych: od 15.11.2014 r. do 14.11.2017 r.  
- dla ubezpieczeń komunikacyjnych: trzy okresy liczone indywidualnie dla danego pojazdu i 
ryzyka, przy czym wyrównanie ubezpieczenia OC pojazdów z załącznika 1D nastąpi w 
pierwszym okresie polisowym. Okres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów został 
wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów (załącznik 1D).  

 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW  

 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „OFERTĘ” według wzoru 
Zamawiającego oraz spełniać warunki dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
artykułu 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
UWAGA! 
Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów 
ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW. 
Wykonawca działający w formie TUW winien złożyć oświadczenie, że zawarcie 
ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą przetargową nie będzie się wiązało z 
nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW. 
 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę jako załączniki do oferty. Wykonawca winien 
spełniać wszystkie wskazane warunki. Ich ocena odbędzie się na zasadzie „spełnia / nie 
spełnia”. 
 
Dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym zostanie zweryfikowane na podstawie 
odpisu z KRS. 
 

Zgodnie z art. 26 ust 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

6.1 Wykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w następujący sposób: 
 
 

A. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – (załącznik B do 
SIWZ) 

 

B. posiadanie wiedzy i doświadczenia, 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – (załącznik B do 
SIWZ) 

 

C. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – (załącznik B do 
SIWZ) 

 

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – (załącznik B do 
SIWZ) 

 

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
PZP, do oferty załączyć należy: 

 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik C); 

 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 

 

6.3.   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 

1) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z listą podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  (załącznik D); 

 

Zgodnie z art. 24b  ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Ustawa z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.): 
 
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 
grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę; 
   
przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 
a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących 
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów; 

   
przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w 
szczególności: 
a)   dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź 
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28a%29:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28a%29:nr=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28c%29:nr=3&full=1
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c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)   dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f)   umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 
 

6.4   Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty 
 

1) Oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej (załącznik E); 

2) W przypadku Wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń nie będzie się wiązało z nabyciem lub 
utrzymaniem członkostwa w TUW (załącznik F). 

 
UWAGA! 
 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 6.2 2) przedstawia dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby 
lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Wskazany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed ostatecznym terminem składania ofert. 

 
 
W sytuacji braku któregokolwiek z ww. załączników lub przekazania załącznika 
zawierającego błędy lub też niezłożenia pełnomocnictwa lub złożenia wadliwego 
pełnomocnictwa Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu w 
którym upłynął termin składania ofert. 

 
 

UWAGA! 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla 
przeprowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
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Marcin Pieńkosz reprezentujący działającą z pełnomocnictwa Zamawiającego firmę 
Eurobrokers Sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26 
tel. (23) 655-25-87, kom. 668-493-399, fax (23) 655-25-90, 
mail: marcin.pienkosz@eurobrokers.com.pl 

 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 
 

A. Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się na piśmie, faxem lub w 
formie elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

B. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed terminem 
składania ofert. 

C. Warunkiem udzielenia wyjaśnień jest wpłynięcie wniosku o ich udzielenie nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na 
przygotowanie ofert. 

D. W przypadku wpłynięcia wniosku o udzielenie wyjaśnień po terminie lub wniosku 
dotyczącego udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
zostawić wniosek bez rozpoznania, 

E. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na stronie 
internetowej na której umieszczona została SIWZ. 

F. Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz umieszcza ją  na stronie internetowej na 
której umieszczona została SIWZ. 

G. Zgodnie z art. 38 ust.4a ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli zmiana treści 
SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

H. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku zmiany 
SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na przeprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano SIWZ oraz 
umieści informację o przedłużeniu terminu  na stronie internetowej na której 
umieszczona została SIWZ 

I. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia będącego ostatecznym terminem 
składania ofert. 
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta winna zawierać: 
A) Formularz oferty stanowiący - załącznik A do SIWZ, 
B) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik B do 

SIWZ, 
C) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik C do SIWZ; 
D) Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik D do SIWZ; 
E) oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej 

(załącznik E do SIWZ), 
F) Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych winien 

złożyć oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń na warunkach niniejszej oferty nie 
będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW – załącznik F do SIWZ. 

G) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

H) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest to osoba wskazana w KRS 
jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli, pełnomocnictwo winno 
określać zakres umocowania, 

I) Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. 

J) Jeżeli zamawiający zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców 
zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcy. 

  

UWAGA! 
 

Osoba podpisująca ofertę winna złożyć pełnomocnictwo, wydane przez osoby wskazane 
w KRS jako upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 
przyjętą zasadą reprezentacji wskazaną w KRS. Jeżeli przedstawia pełnomocnictwo 
wydane przez inne osoby, winna również złożyć pełnomocnictwa zyskane przez te osoby 
od osób wskazanych w KRS. Pełnomocnictwa takie winny zawierać umocowanie do 
ustanawiania dalszych pełnomocników.  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców 
(konsorcjum) – Wykonawca winien załączyć do oferty, pełnomocnictwo podpisane przez 
wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. Z treści pełnomocnictwa muszą 
wynikać jednoznacznie zapisy i ustalenia w zakresie : 
 - uczestników konsorcjum (wyszczególnienie wszystkich uczestników jako partnerów), 
 - wskazanie lidera konsorcjum wraz z upoważnieniem do reprezentowania pozostałych 
uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 
 - określenie celu zawarcia konsorcjum (dla wspólnego przygotowania i złożenia oferty, a 
następnie wspólnej realizacji niniejszego zamówienia publicznego), 
 - zakres rzeczowy prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
przez poszczególnych uczestników konsorcjum. 
2) Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
3) Oferta winna zostać przygotowana w języku polskim, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p2&full=1
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4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie przez jednego 
Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie powyższych ofert. 

5) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

6) Zakres oferty winien obejmować zakres ubezpieczenia wskazany w niniejszej SIWZ, 
7) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez Wykonawcę, 

8) Osoba, uprawniona do reprezentacji Wykonawcy (osoba wymieniona w KRS lub 
osoba której pełnomocnictwo zostało dołączone do oferty) składa podpisy na: 

 wszystkich stronach oferty, 
 załącznikach (z wyjątkiem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), 
 w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 
10) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę winny być ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, 
11) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

12) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu. 
Na kopercie należy dodatkowo umieścić dokładną nazwę i adres Wykonawcy, aby 
można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. 

13) Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane 
osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 Nr 153, poz. 1503 z pózn. zm.) i 
załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

14) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) 
każdy z uczestników konsorcjum winien złożyć dokumenty wskazane w pkt 10.1 lit. B, 
C i D  (oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz KRS), 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2014 r. o godz. 11.30. 
 
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 
06 – 415 Czernice Borowe, pokój nr 12. 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2014 r. o godz. 11.45, w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06 – 415 Czernice 
Borowe. 
 
Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, nie będzie powodem 
odłożenia otwarcia ofert. 
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert poda 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. 
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Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawarte 
w ofertach. 
 
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 
 
Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faxem. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie i omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 
 
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w  niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia (na piśmie lub faksem) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty wskazując nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres tego Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz 
łączną punktację.  Jednocześnie zamawiający informuje o Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Zamawiający podaje również termin po którym możliwe jest zawarcie 
umowy. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Wykonawca podaje w ofercie cenę łączną za realizację zamówienia.  

Cena winna obejmować składki za wszystkie rodzaje ubezpieczeń określone w niniejszej 
SIWZ, za cały okres ubezpieczania określony w SIWZ. 

Cena winna zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z 
zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne 
składniki wpływające na ostateczną cenę. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo 
zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę zawierającą błędy w ustaleniu ceny. 

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
ostateczną. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny są 
niedopuszczalne i nie będą przyjmowane przez Zamawiającego. 
 
Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby 
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej 
określenia.  
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w 
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górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po 
przecinku nie ulegnie zmianie. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

A. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów  
(obok podano znaczenie procentowe danego kryterium): 

 
1)  cena łączna ubezpieczenia    65% 
2)  zaakceptowane klauzule dodatkowe    25% 
3)  oferowane franszyzy    10% 

 
B. Kryteria oceny ofert: 

 
1. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 

przedmiotem niniejszego przetargu.   
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
Ocena ceny łącznej 

badanej oferty 
= 

cena najniższa x 100    
 X 65% 

       cena oferty badanej 

 
.2. zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową 
wg, następujących zasad: 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 22 zostanie przyznane 20 punktów, 
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 23 i 24 zostanie przyznane po 10 punktów za 

każdą klauzulę, 
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 25 - 31 zostanie przyznane po 6 punktów za 

każdą klauzulę, 
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 32 - 37 zostanie przyznane po 3 punkty za 

każdą klauzulę, 
 
Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych 
numerami 1 – 21 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul fakultatywnych (oznaczonych 
numerami 22 - 37), odbiegających na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do 
treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzule przyznanych zostanie 0 pkt. W 
przypadku dopisków lub zmian na korzyść lub neutralnych przyznana zostanie 
przewidziana ilość punktów. 

 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 

Ocena zaakceptowanych 
klauzul badanej oferty 

= 
Łączna przyznana ilość punktów 

za zaakceptowane klauzule 
dodatkowe 

 X 25% 
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3. oferowane franszyzy – ocenie podlegają oferowane franszyzy w następujących 
ubezpieczeniach: 
- ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
- ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
- ubezpieczeniu szyb od stłuczenia, 

         - ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,  

         
Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach ubezpieczeń będą oceniane wg następujących 
zasad (odrębnie w każdym ubezpieczeniu): 
 

brak franszyzy –  20 pkt 
franszyza od 1 zł do 100 zł -  15 pkt 
franszyza od 101 zł do 200 zł –  10 pkt 
franszyza od 201 zł do 300 zł –  6 pkt 
franszyza od 301 zł do 400 zł –  3 pkt 
franszyza powyżej 400 zł –  0 pkt 

 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie franszyz integralnych. 
 
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie zastrzeże wprowadzenie franszyz redukcyjnych 
bądź udziałów własnych w szkodzie oferta zostanie odrzucona.  
 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie franszyz integralnych 
określonych kwotowo. 
 
W przypadku procentowego określenia franszyzy oferta zostanie odrzucona.  
 
UWAGA: 
oferowane franszyzy wyrażone kwotowo nie mogą przekroczyć 500 zł (w 
danym ubezpieczeniu). W ubezpieczeniu szyb od stłuczenia franszyzy 
określone kwotowo nie mogą przekroczyć 50 zł.  
 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 
A. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat 

finansowych franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł. 
B. przy ocenie franszyz i udziałów w szkodzie nie bierze się pod uwagę 

franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w postaci świadczenia z systemu 
ubezpieczeń społecznych uzyskanego na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

 
 
Oferty zawierające franszyzy w wysokości wyższej niż wskazane zostaną odrzucone. 

 
Franszyzy winny być określone w złotych. 

 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
Ocena oferowanych 
franszyz i udziałów 

własnych 
= 

Łączna przyznana ilość punktów 
za oferowane franszyzy i 

udziały własne 
 X 10% 
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Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. Przetarg wygra Wykonawca, 
który dostanie najwyższą łączną ilość punktów. W przypadku zdobycia tej samej liczby 
punktów wygra ta oferta w której wystąpi najniższa cena. 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

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

 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w wyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną 
bądź 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż 
przed upływem związania ofertą.  

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA WYKONANIA 
UMOWY  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem umowy proponowanym przez Zamawiającego, 
stanowiącym załącznik E do SIWZ. 
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Załącznikami do umowy poprzetargowej będą: niniejsza specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz oferta złożona przez Wykonawcę.  
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 
ustawy. 
2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 PZP. 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6. 
 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek i 
warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 

 

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 
ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 
OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADNIE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adresy poczty 
elektronicznej podano w punkcie 7 SIWZ. 

23. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA 
W WALUTACH OBCYCH 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w złotych 
polskich. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz 
innymi czynnościami podejmowanymi przez Wykonawców w toku postępowania. 

26. WSKAZANIE PODWYKONAWCÓW  

Zamawiający dopuszcza wykonanie całości lub części zamówienia z udziałem 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcy. 
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27. Program Ubezpieczenia  

I. Sposób płatności składki:  
 

- I rata płatna do 31.12.2014 r., 
- II rata płatna do 30.06.2015 r., 
- III rata płatna do 31.12.2015 r., 
- IV rata płatna do 30.06.2016 r., 
- V rata płatna do 31.12.2016 r., 
- VI rata płatna do 30.06.2017 r.. 
 

II. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony  
 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla 

celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy (Zarząd, Dyrekcje), które zgodnie z obowiązującymi przepisami 

lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody 

powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących 

reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. 

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

2. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe 

bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w 

szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i 

sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 

elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych 

zdarzeń losowych do limitu 50.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja 

przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie 

przepięcie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). 

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja dotyczy także 

szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula 

obligatoryjna. 

3. Klauzula przewłaszczenia mienia – ochrona ubezpieczeniowa zostaje 

zachowana pomimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia celem 

zabezpieczenia na bank lub inną instytucję jak również w sytuacji ponownego 

przeniesienia własności na zamawiającego. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 

żywiołów oraz elektroniki od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

4. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie 

jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; 

jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu 
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bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień 

złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek 

Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

5. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia 

rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

Klauzula obligatoryjna. 

6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane 

jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy 

ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego 

sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony 

parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem 

kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu 

należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula 

obligatoryjna. 

7. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - 

ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i 

ulepszenia w zgłoszonych do ubezpieczenia środkach trwałych i wyposażeniu, w 

których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego 

ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce 

ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”. Ubezpieczyciel 

stawia do dyspozycji ubezpieczonego limit 10% początkowej sumy ubezpieczenia 

mienia doubezpieczanego, za które nie pobierze dodatkowej składki. Dotyczy 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Limit odpowiedzialności dla niniejszej 

klauzuli wynosi nie więcej niż 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do 

ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia. Klauzula 

obligatoryjna 

8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną 

ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia 

zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony 

podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 

momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po 

dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczony 

sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro 

rata temporis”. Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczonego limit 10% 

początkowej sumy ubezpieczenia doubezpieczanego sprzętu elektronicznego, za 

który nie pobierze dodatkowej składki. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk.  Klauzula obligatoryjna. 
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9. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno 

nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody 

lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe 

terminy zgłaszania szkód. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

10. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony umowy postanowiły, że: 

a)  rozszerzają zakres ubezpieczenia o przezorną sumę ubezpieczenia, 

b) za przezorną sumę ubezpieczenia uznaje się dodatkową sumę ubezpieczenia, 

która rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia 

lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w 

odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na 

poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody, 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula 

obligatoryjna. 

11. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – 

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji 

ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną 

stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z 

uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich 

uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie 

krótszy niż 21 dni.  Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał 

się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne 

dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 

obligatoryjna. 

12. Klauzula dewastacji budynków i budowli  – z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony 

uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

ubezpieczonych budynkach i budowlach, a także wszelkiego rodzaju 

infrastrukturze w wyniku dewastacji.  

b) za dewastację przyjmuje się rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym poprzez tzw. graffiti oraz 

kradzież elementów zewnętrznych np. rynien, parapetów, elewacji, pokrycia 

dachów jak i stałych elementów budynków i budowli. Jednocześnie w ramach 

niniejszej klauzuli zostają objęte ochroną wszelkiego rodzaju neony, reklamy, 

oświetlenia zewnętrzne, hydranty, mosty, latarnie, lampy i słupy 

uliczne/drogowe, solary, przystanki, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice 

informacyjne, witacze, bariery energochłonne, ekrany 
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akustyczne/dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, sieć wodna, 

kanalizacyjna i deszczowa, drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe itp.. 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000,00 zł. 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula 

obligatoryjna. 

13. Klauzula kradzieży zwykłej – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

skutek kradzieży zwykłej,  

b) za kradzież zwykłą przyjmuje się zabór mienia ubezpieczanego w ramach 

ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku bez włamania, 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł. 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i 

rabunku. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

14.Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne 

i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą 

szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po 

zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 

15% limit podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 

żywiołów. Klauzula obligatoryjna. 

15.Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 

Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio 

na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 

znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

16. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla mienia 

ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto, pod warunkiem prawidłowego 

podania tej wartości – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 

wysokości niezbędnej do naprawienia szkody, do wartości księgowej brutto 

utraconego lub uszkodzonego mienia, bez potrącenia umorzenia księgowego i 

zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata 

odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej 
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brutto. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 

losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku i w ubezpieczeniu 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

 

17. Klauzula katastrofy budowlanej  - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną 

ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, tj. 

samoistnego zawalenia się całości bądź części budynku lub budowli bez względu na 

pierwotną przyczynę. Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł 

 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od 

wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

18. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w 

odpowiednim terminie, ma zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w 

terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub 

ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

 
19. Klauzula badań technicznych - z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę,  gdy w momencie jej powstania 

pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego, o ile  w odniesieniu 

do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni 

od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego pojazdu, a jego stan 

techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody. Dotyczy ubezpieczenia autocasco. 

Klauzula obligatoryjna. 

 
20. Klauzula zniesienia regresu - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 

wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 

rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody 

spowodowane przez: 

- Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  

- pracowników ubezpieczającego/ubezpieczonego niezależnie od formy zatrudnienia,  

- stażystów, praktykantów, wolontariuszy którym powierzono wykonywanie pracy, 

osoby skierowane do wykonywania prac na terenie Gminy 

- podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z 

ubezpieczającym/ubezpieczonym  

 

Dotyczy ubezpieczenia: mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, mienia od 

kradzieży i rabunku, szyb i innych przedmiotów szklanych, odpowiedzialności 

cywilnej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych 

wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych. Klauzula obligatoryjna. 
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21. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – ochrona 

ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował 

środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został 

rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu 

elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. 

Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w 

lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie 

przerwy wakacyjnej). Klauzula obligatoryjna. 

22. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji 

Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10 % płaconych składek z 

całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Środki z 

funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem 

okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub 

kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

Klauzula fakultatywna. 

23. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody - w 

przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej 

brutto nie będzie miała zastosowanie zasada proporcji i z tym związane 

niedoubezpieczenie o ile zgłoszona do ubezpieczenia suma ubezpieczenia odpowiada 

wartości księgowej brutto. W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum 

stałych według wartości odtworzeniowej nie będzie miała zastosowanie zasada 

proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie o ile różnica pomiędzy sumą 

ubezpieczenia zgłoszoną do ubezpieczenia a wartością odtworzenia nie będzie 

większa niż 30% sumy zgłoszonej do ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie w 

ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula fakultatywna. 

24. Klauzula all risk - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że zastąpią 

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz 

klauzul obligatoryjnych i odpowiednich fakultatywnych ubezpieczeniem mienia od 

wszystkich ryzyk z zastosowaniem franszyz i udziałów własnych a także klauzul 

dotyczących ww. ryzyk. Klauzula fakultatywna. 

25. Klauzula gruntowa - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że 

rozszerzają zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach i 

budowlach, a także maszynach, urządzeniach i wyposażeniu w wyniku przesiąkania 

wód gruntowych przez ściany i posadzki budynku. Klauzula fakultatywna. 

26. Klauzula kosztów poszukiwania miejsca awarii – z zachowaniem pozostałych, 

nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 
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uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poszukiwania miejsca awarii 

w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty naprawienia uszkodzeń 

budynków i budowli powstałe w związku z poszukiwaniem miejsc awarii. Dotyczy 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Limit odpowiedzialności 20.000 zł. 

Klauzula fakultatywna. 

 

27. Klauzula dodatkowych kosztów  - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że 

zakresem ubezpieczenia obejmują wszelkiego rodzaju koszty usuwania wycieków z 

instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia 100.000,00 zł 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula 

fakultatywna. 

28. Klauzula assistance - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że 

rozszerzają zakres ubezpieczenia o assistance (bezpłatny) pojazdów 

unieruchomionych zarówno w wyniku awarii jak i wypadku o holowanie pojazdów ze 

zniesieniem limitu kilometrów do zera (np. holowanie spod biura) oraz limitu 

kwotowego, naprawę na miejscu awarii, pomoc przy uruchomieniu pojazdu (np. w 

wyniku rozładowania się akumulatora, dostawę paliwa). Ubezpieczenie dotyczy 

samochodów osobowych, osobowo – ciężarowych, ciężarowych o DMC do 3,5 tony. 

Klauzula fakultatywna. 

29. Klauzula deszczu nawalnego – z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły 

rozszerzyć definicję deszczu nawalnego, za który uważa się każdy opad deszczu. 

Klauzula fakultatywna. 

30. Klauzula kosztorysowa - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że stawka 

za jedną roboczogodzinę przy kosztorysowym rozliczeniu szkody wyniesie 120 zł 

brutto. Dotyczy ubezpieczenia autocasco. Klauzula fakultatywna. 

31. Klauzula ubezpieczenia mienia od działania mrozu - z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony umowy postanowiły, że ubezpieczeniem będzie objęte mienie w postaci 

stałych elementów budynków i budowli oraz ich wyposażenia od skutków działania 

mrozu. Klauzula fakultatywna. 

32.  Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji - z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony umowy postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa ubezpieczanego mienia 

pozostaje zachowana pomimo jego wyłączenia z eksploatacji.  
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Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna. 

33. Klauzula aktów terroryzmu  – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe  

w ubezpieczonym mieniu w wyniku w wyniku aktów terroryzmu, 

b) aktem terroryzmu w rozumieniu niniejszej klauzuli jest użycie przemocy 

indywidualne lub grupowe dla osiągnięcia na celów politycznych, 

ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, skierowane przeciwko 

społeczeństwu lub obiektom publicznym z zamiarem zastraszenia 

społeczeństwa lub wywarcia wpływu na organy władzy.  

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna. 

34. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku szkody w mieniu, którego 

szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 

jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, urządzenia grzewcze itp.) 

ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 

natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 

przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 

szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk oprócz ubezpieczeń 

komunikacyjnych. Klauzula fakultatywna. 

35. Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach – ochrona 

ubezpieczeniowa udzielona na podstawie polisy rozszerzona zostaje na wszystkie 

lokalizacje na terytorium Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do 

ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 

Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na 

mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności do 

1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu 

ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 

fakultatywna. 

36. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku 

potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na 

poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody 

stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni 

roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem 

odpowiedzialności cywilnej. Klauzula fakultatywna. 
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37.  Klauzula ubezpieczenia szyb pojazdów nie objętych ubezpieczeniem 

autocasco – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że rozszerza zakres 

ubezpieczenia pojazdów o ubezpieczenie Auto Szyba, za który uważa się szkody 

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby ubezpieczonego pojazdu (szyby 

boczne, czołowe i tylne), w tym spowodowane działaniem osób trzecich. 

Ubezpieczenie obejmuje koszt zakupu szyby oraz usługę demontażu, montażu 

nowej szyby lub ewentualnie koszt naprawy, jeżeli jej uszkodzenie do takiej 

naprawy się kwalifikuje. Koszt włączenia niniejszego rozszerzenia winien być 

uwzględniony w składce za ubezpieczenie OC. Suma ubezpieczenia 2 000,00 zł na 

pojazd na jedno i na wszystkie zdarzenia (franszyzy i udziały własne zniesione w 

pierwszej i kolejnych szkodach). Klauzula fakultatywna. 

III. Założenia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: 

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym jaki winna spełniać oferta.  

 
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (rozumiany jako 

katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, 
upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), 

- huragan, deszcz nawalny, śnieg, w tym zalanie w wyniku topnienia śniegu lub 
lodu, a także szkody powstałe przez jego ciężar, mrozu, powódź, lawina, grad, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z 
urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub przewodów i innych urządzeń 
technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, w tym należącego do 
ubezpieczonego, upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczony 
przedmiot, 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem 
ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

- działaniem człowieka np. upuszczenie, potrącenie, niewłaściwe użytkowanie 
sprzętu elektronicznego nie objętego ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od 
szkód materialnych oraz wyposażenia – limit 10.000 zł (system ubezpieczenia na 
pierwsze ryzyko) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

-  Latarnie, lampy i słupy uliczne/drogowe, solary, przystanki, wiaty przystankowe, 
znaki drogowe, tablice informacyjne, witacze, bariery energochłonne, ekrany 
akustyczne/dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, sieć wodna, 
kanalizacyjna i deszczowa, drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe - dotyczy 
mienia niewymienionego szczegółowo w załącznikach A każdej jednostki 
organizacyjnej do SIWZ (wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia od ognia i 
innych żywiołów) – limit 80.000 zł (wg wartości odtworzeniowej) (system 
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
 
W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej zakład 
ubezpieczeń nie jest uprawniony do pomniejszania odszkodowania o stopień 
zużycia technicznego. Jednocześnie zakład ubezpieczeń przyjmuje wartość 
odtworzeniową podanych budynków i budowli za właściwą. 
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Jednocześnie w przypadku rezygnacji Zamawiającego z naprawy, zakupu bądź 
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia Wykonawca nie ograniczy 
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności/wypłaty odszkodowania. 
W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, 
zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na 
podstawie przewidywanych kosztów takich działań. 

 
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po 

usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia 
z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady 
mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

- rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia 
wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego 
zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby 
posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami 
zrabowanymi, 

- wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez kradzieży z włamaniem lub 
rabunku) , 

- koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, 
 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: 
 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- następstwa zdarzeń losowych, 
- następstwa kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizm, 
- następstwa działań człowieka np. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,   

błędną obsługę, 
- przepięcie i przetężenie 
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

 
Wiek zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie przekracza 5 lat. Starzenie się 
sprzętu podczas trwania umowy ubezpieczenia nie spowoduje zmian w sposobie 
likwidacji szkody w trakcie 3 letniego okresu ubezpieczenia (ubezpieczenie do 
wartości odtworzeniowej). 

 
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej: 

 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe ze zdarzeń mających miejsce w 
okresie ubezpieczenia (trigger act committed). Zakres ubezpieczenia nie może 
wyłączać z ochrony szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. 

  
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
-   odpowiedzialność cywilna deliktowa wraz z rozszerzeniami opisanymi  poniżej, 
- koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub 

zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, 
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Zakład Ubezpieczeń lub 

za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, 
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- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym 
prowadzonym zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń. 

 
5.  Ubezpieczenia komunikacyjne: 

a. Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia podstawowa, 
b. Ubezpieczenia AC/KR – serwisowy wariant rozliczania szkód, wykupienie 

amortyzacji części, gwarantowana suma ubezpieczenia, brak udziałów własnych w 
szkodzie i franszyz (niezależnie od ilości szkód). Dopuszcza się stosowanie 
franszyzy integralnej w wysokości nie wyższej niż 500 zł. Niepomniejszanie sumy 
ubezpieczenia po szkodzie o wypłacone odszkodowanie. Sumy ubezpieczenia 
poszczególnych pojazdów zostały określone w załącznikach. Sumy ubezpieczenia 
poszczególnych pojazdów zawierają również wyposażenie 
dodatkowe/specjalistyczne – w przypadku niedoubezpieczenia nie ma zasada 
proporcji przy wypłacie odszkodowania  

 
Przyjęcie przez Zakład Ubezpieczeń sumy ubezpieczenia określonej na dzień rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem składki ponad poziom 
przedstawiony w ofercie przetargowej. 
 
Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń gwarantuje w przypadku nabycia przez 
Zamawiającego nowego pojazdu nie objętego niniejszą Specyfikacją ubezpieczenie go 
na warunkach oferty przetargowej. 
 
Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony do uznania szkody za całkowitą jeżeli wykazane 
kosztorysem przez ubezpieczonego koszty naprawienia szkody nie przekraczają 70% 
sumy ubezpieczenia. 
 
Zakład Ubezpieczeń odstępuje od dokumentacji fotograficznej w odniesieniu do 
pojazdów nowo nabytych oraz w sytuacji kontynuowania ubezpieczenia Autocasco. W 
przypadku konieczności posiadania zdjęć ubezpieczanych pojazdów w tym zakresie 
Zamawiający udostępni Wykonawcy wskazane pojazdy w ustalonym czasie i miejscu. 

 
6. Postanowienia dotyczące wszystkich ubezpieczeń: 

 
Podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego z 

rocznych okresów ubezpieczenia. Konsumpcja (częściowa lub całkowita) sumy 
ubezpieczenia w jednym rocznym okresie nie ma wpływu na sumę ubezpieczenia w 
kolejnych okresach. 

 
Podane sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. W związku z powyższym 

wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu będą zawierały podatek VAT. 
 
W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów 

ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem zakończenia umów 
ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ, a składka naliczana będzie za 
okres udzielonej ochrony, proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata 
temporis”, bez stosowania tabeli frykcyjnej). 

 
W przypadku mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie 

wypłacane jest bez potrącania stopnia zużycia technicznego, bez względu na wiek i 
zużycie techniczne  mienia.  

 



Przetarg na ubezpieczenie:  Gminy Czernice Borowe 2014 – 2017                Strona 27 z 45 

Ubezpieczyciel akceptuje wzory druków zgłoszenia szkód funkcjonujące w firmie 
Eurobrokers Sp. z o.o. 

W procesie obsługi powstałych szkód z ryzyk będących przedmiotem zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania i udzielić informacji pełnomocnikowi 
Zamawiającego – Eurobrokers Sp. z o.o. zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1) w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia szkody informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu 

szkody; informacja winna zawierać numer szkody oraz kontakt do likwidatora 

obsługującego szkodę (imię i nazwisko; e-mail; adres placówki obsługującej szkodę; jeśli 

to możliwe również telefon kontaktowy); 

2) w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia szkody winny nastąpić oględziny miejsca szkody 

przez przedstawiciela Ubezpieczyciela; w przypadku niedotrzymania powyższego terminu 

Zamawiający może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając 

dokumentację fotograficzną, opis uszkodzonego mienia oraz pozostawi uszkodzone 

mienie do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela, które winny nastąpić maksymalnie do 7 

dni od zgłoszenia szkody. 
3) Kosztorys Ubezpieczyciel przedstawi w ciągu 3 dni od daty dokonania oględzin. 

4) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia szkody informacji o 

wykazie dokumentów i/lub informacjach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i 

wysokości odszkodowania; 

5) udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 dni na pytania dotyczące stanu likwidacji 

zgłoszonych szkód; 

6) poinformowania przed upływem 30 dni od zgłoszenia szkody, że likwidacja szkody nie 

zakończy się w ustawowym terminie, podania przyczyny tego stanu. 
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IV. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU 
 
1. Ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej 

 
Dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. 
 
Planowana wysokość budżetu na rok 2015 (wydatki):  12.241.917,95 zł, 
 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody wynikłe ze zdarzeń mających miejsce w 
okresie ubezpieczenia, bez względu na datę zgłoszenie roszczeń, o ile mieści się ona w 
granicach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach (trigger act 
committed). 

 
Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa za szkody 
wyrządzone na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 
mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód 
wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz klimatyzacyjnych i przeniesienia 
ognia.  
 

suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia:   500.000,00 zł 
 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować m.in.: 
 
- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem 

działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych i 
wychowawczych. Ubezpieczenie winno również obejmować szkody wyrządzone w 
związku z prowadzeniem stołówek w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą 
lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową,  

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:  500.000,00 zł 

 
- odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez masowych, 

w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, 
 

suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:  300.000,00 zł 
 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za 
następstwa wypadków przy pracy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń obejmuje 
szkody osobowe i rzeczowe. Odszkodowanie stanowi nadwyżkę nad świadczenie 
wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 
30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych ( Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. Zm.) 

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:  300.000,00 zł 
 

-   rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez jednego 
ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia, 

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł, 

 
-   rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem 

działalności sportowej lub prowadzeniem aktywności sportowej, w tym szkody 
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wyrządzone przez trenerów i inne osoby wykonujące czynności związane z 
prowadzeniem obiektów sportowych (boisk, hal sportowych itp.), 

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 25.000,00 zł, 

 
-   rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, w tym szkody mające postać czystej 
straty finansowej.   

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000,00 zł, 
 

-   rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem 
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym szkody mające 
postać czystej straty finansowej.   

 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł, 
 

- rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność cywilną za drogi 
zarządzane przez Zamawiającego. 

 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować mi.:  

-  odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i 
utrzymaniem  w należytym stanie sieci dróg, obiektów mostowych i przepustów 
drogowych,  

-  odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni, 
wynikającego z uszkodzeń jej nawierzchni (ubytki, koleiny, zapadnięcia części jezdni 
itp.), 

-  odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieuprzątnięcia z jezdni przeszkód 
(przedmiotów, materiałów, porzuconych lub naniesionych na jezdnię, także rozlanych 
cieczy itp.), 

-  odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni 
lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp., 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i 
pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem lub innymi przyczynami, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji 

deszczowej, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku 

drogowego pionowego i poziomego, 
- odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub 

niewłaściwej jej pracy, 
- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg 

(sprzątanie, pielęgnacja zieleni itp.), 
- odpowiedzialność cywilną z tytułu utrzymania chodników, placów i innych pieszych 

ciągów komunikacyjnych, w tym w szczególności związane z posiadaniem parku, 
placów zabaw, terenów zielonych, 

- szkody w mieniu znajdującym się na terenach przylegających do pasa drogowego 
powstałe w związku z wstępem na te tereny wynikającym z zarządzania i 
utrzymaniem pasa drogowego (mi. związane z ustawianiem zasłon przeciwśnieżnych, 
pielęgnacją zieleni),  

-  szkody wyrządzone w związku z nienależytym zimowym utrzymaniem pasa 
drogowego (mi. w związku z śliskością jezdni, nagromadzeniem się śniegu lub lodu),  

- szkody spowodowane pracami konserwacyjnymi i remontami wykonywanymi we 
własnym zakresie przez zarządcę, 
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-  szkody powstałe wskutek śliskości nawierzchni drogi wynikłej z rozlania płynów, 
smarów, naniesionego błota itp. 

-  szkody wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające 
urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, 

- szkody w pojazdach mechanicznych związane z uderzeniem kamieni, żwiru lub innych 
znajdujących się na jezdni przedmiotów, 

- zakres ubezpieczenia winien obejmować również kolejne szkody wynikające z tej 
samej przyczyny w okresie co najmniej 3 dni roboczych od dnia dowiedzenia się 
ubezpieczonego o przyczynie szkody, 

 
Łączna długość dróg gminnych Zamawiającego wynosi: 88,00 km (w tym drogi o 
nawierzchni utwardzonej bitumicznej – 47,75 km, nawierzchni gruntowej – 40,25 
km).  
 
suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł 

 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania w Ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej za drogi franszyz i udziałów własnych. 
 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku łącznie z 
 ryzykiem wandalizmu 

 
Dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. 

 
Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą 
likwidacyjną i zwiększane jest o koszty naprawy zabezpieczeń zniszczonych w wyniku 
zdarzenia. 

 
 Maszyny, urządzenia i wyposażenie jednostek organizacyjnych 

 
-     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 
-     suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł, 

 
 Maszyny, urządzenia i wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy 

 
-     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 
-     suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł, 
 
 Mienie pracownicze i uczniowskie 

 
-     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 
-    przedmiot ubezpieczenia: mienie osobistego użytku pracowników oraz uczniów 
ze szkół wymienionych w SIWZ, 
-    suma ubezpieczenia: 2.000,00 zł, 
 

3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 
 
Dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 
- oszklenie budynków jednostek wymienionych w specyfikacji. 
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- suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
 
 

V. UBEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

1. Urząd Gminy Czernice Borowe, 
ul. Dolna 2, 06 – 415 Czernice Borowe 

 

 Liczba pracowników: 35 

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Budynki i budowle 
  

- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  
- przedmiot ubezpieczenia: budynki wg załącznika nr 1A, 

suma ubezpieczenia:  9.944.322,17 zł, 

   
2. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  

  
- rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 740.514,44 zł 
 

    3. Mienie pracownicze 
  

- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  
suma ubezpieczenia:  10.500,00 zł, 

 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – all risks 

 
- Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego wraz z oprogramowaniem stanowi 

załącznik nr 1C, 
Suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego wraz z oprogramowaniem: 
104.937,50 zł, 

- Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego wraz z oprogramowaniem stanowi 
załącznik nr 1C' 
Suma ubezpieczenia sprzętu przenośnego wraz z oprogramowaniem: 
8.376,56 zł 

 
III. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR) 

 
- Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia podstawowa, 
- Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 10.000, 00 zł, 
- Ubezpieczenie AC/KR – serwisowy wariant rozliczania szkód, zniesienie udziałów w 

szkodach i amortyzacji części, gwarantowana suma ubezpieczenia. Suma 
ubezpieczenia z VAT.  

- Ubezpieczenie ASS – bezpłatny wariant, 
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Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 1D, 

 
IV. Ubezpieczenia NNW członków ochotniczych straży pożarnych. 

 
1) ubezpieczenie imienne 

 
-  Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej z 24.08.1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81 
poz. 351 z późniejszymi zmianami (w szczególności z 
Dz.U. z 2003 nr 52 poz. 452) 

 
Rodzaje świadczeń: 

- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu.  

- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego.  
 
Wysokość jednorazowych odszkodowań ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami). 
- Liczba ubezpieczonych: 41,  
- Imienny wykaz ubezpieczonych zostanie przekazany przed wystawieniem polisy. 

 
2) ubezpieczenie bezimienne (drużyny OSP) 

 
- Zakres ubezpieczenia: podstawowy obejmujący co najmniej: 
 -  śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, 

 -  trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku – system wypłaty 
świadczeń: 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu), 

- świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu lub krwotoku 

śródczaszkowego - suma ubezpieczenia dla każdej osoby 8 000,00 zł, 
- koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez – do 

15% sumy ubezpieczenia, 
- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 15% sumy ubezpieczenia  
- koszty leczenia poniesione na terytorium RP – do 10% sumy ubezpieczenia 
- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu (pobyt trwający co najmniej 48h) – 

5% sumy ubezpieczenia 
- Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł, 
- Liczba ubezpieczonych: 119 osób (4 OSP, w tym OSP Czernice Borowe, OSP Rostkowo, 
OSP Pawłowo Kościelne, OSP Węgra) 
- Zakres czasowy: obejmuje szkody na osobie powstałe podczas wykonywania 
obowiązków statutowych oraz w czasie drogi z domu do miejsca ich wykonywania i z 
miejsca ich wykonywania do domu, w szczególności akcje gaśnicze/ratownicze, ćwiczenia, 
zawody, pokazy, szkolenia 

 
V. Ubezpieczenia NNW sołtysów. 

 
- Zakres ubezpieczenia rozszerzony o zawał serca i udar mózgu, 
- Zakres czasowy: 24h 
- Ubezpieczenie grupowe, bezimienne, 
- Liczba ubezpieczonych – 25 osób, 
- Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ul. Dolna 2, 06 – 415 Czernice Borowe 
 
Liczba pracowników: 5 

 
I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

Przedmiot ubezpieczenia 

1. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 62.179,80 zł, 

 
2. Mienie pracownicze 

  
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  

suma ubezpieczenia:  1.500,00 zł 

 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – all risks 

 
- Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego wraz z oprogramowaniem stanowi 

załącznik nr 2C, 
Suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego wraz z oprogramowaniem: 
3.500,00 zł 
 

 

3. Gminne Centrum Informacji 
ul. Stanisława Chełchowskiego 12, 06 – 415 Czernice 
Borowe 

 
Liczba pracowników: 2 

 
I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia : na sumy stałe, 

suma ubezpieczenia: 79.573,14 zł 

 
2. Mienie pracownicze 

  
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  

suma ubezpieczenia:  600,00 zł 

 
4. Gminna Biblioteka Publiczna 
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Ul. Stanisława Chełchowskiego 12, 06 – 415 Czernice 
Borowe 

 
Liczba pracowników: 3 

 
I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie 
 
- rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 195.922,41 zł 
 

2. Mienie pracownicze 
  

- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  
suma ubezpieczenia:  900,00 zł 

 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – all risks 

 
- Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego wraz z oprogramowaniem stanowi 

załącznik nr 4C, 
Suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego wraz z oprogramowaniem: 
12.625,81 zł, 

- Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego wraz z oprogramowaniem stanowi 
załącznik nr 4C' 
Suma ubezpieczenia sprzętu przenośnego wraz z oprogramowaniem: 
5.618,68 zł 
 

5. Gimnazjum w Czernicach Borowych 
06 – 415 Czernice Borowe 

 
Liczba pracowników: 20 

 
I.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Budynki i budowle 
  

- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  
- przedmiot ubezpieczenia: budynki wg załącznika nr 5A, 

suma ubezpieczenia:  2.145.000,00 zł 
 

2. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartość: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 157.778,94 zł 
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3. Mienie pracownicze 
  

- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  
suma ubezpieczenia:  6.000,00 zł 

 
6. Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej 

06 – 415 Czernice Borowe 
 

Liczba pracowników: 35 

  
I.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Budynki i budowle 
  

- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  
- przedmiot ubezpieczenia: budynki wg załącznika nr 6A, 

suma ubezpieczenia:  2.629.159,00 zł 
 

2. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartość: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 330.862,23 zł 

 
3. Mienie pracownicze 

  
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  

suma ubezpieczenia:  10.500,00 zł 
 

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – all risks 

 
- Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego wraz z oprogramowaniem stanowi 

załącznik nr 6C, 
Suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego wraz z oprogramowaniem: 
9.000,00 zł, 

 
7. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie 

Rostkowo, 06 – 415 Czernice Borowe 
 
Liczba pracowników: 13 

 
I.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Budynki i budowle 
  

- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  
- przedmiot ubezpieczenia: budynki wg załącznika nr 7A, 
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suma ubezpieczenia:  1.204.000,00 zł 
 

2. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartość: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 169.838,17 zł 

 
3. Mienie pracownicze 

  
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  

suma ubezpieczenia:  3.900,00 zł 

 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – all risks 

 
- Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego wraz z oprogramowaniem stanowi 

załącznik nr 7C', 
Suma ubezpieczenia sprzętu przenośnego wraz z oprogramowaniem: 
4.268,78 zł. 
 

8. Szkoła Podstawowa w Węgrze 
Węgra, 06 – 415 Czernice Borowe 

 
Liczba pracowników: 13 

 
I.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Budynki i budowle 
  

- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  
- przedmiot ubezpieczenia: budynki wg załącznika nr 8A, 

suma ubezpieczenia:  1.188.087,00 zł 
 

2. Pozostałe środki trwałe i wyposażenie  
  

- rodzaj wartość: wartość księgowa brutto, 
- system ubezpieczenia: na sumy stałe,  

suma ubezpieczenia: 110.642,92 zł 

 
3. Mienie pracownicze 

  
- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,  

suma ubezpieczenia:  3.900,00 zł 

 

9. Informacja o szkodowości: 
 
 
Rok 2014 
220,00 zł – zbita szyba w budynku Urzędu Gminy, 
1.192,75 zł – uszkodzona szyba w pojeździe o nr rej. WPZ05833, 
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442,80 zł – uszkodzony telefon komórkowy w wyniku upadku, 
100,00 zł – dewastacja – zbita szyba w budynku Urzędu Gminy. 
 
Rok 2013 
97,00 zł – uszkodzona szyba w budynku Domu Nauczyciela w Rostkowie. 
 
Rok 2012 
422,00 zł – uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych, 
1.470,00 zł – przepięcie – uszkodzone 4 komputery w Gimnazjum w Czernicach 
Borowych, 
890,00 zł – uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych w Szkole Podstawowej w 
Czernicach Borowych 
 
Rok 2011 
845,81 zł – zerwany dach – Szkoła Podstawowa w Węgrze, 
130,00 zł – uszkodzona szyba w budynku kotłowni, 
464,11 zł – dewastacja (graffiti) na budynku Szkoły Podstawowej w Czernicach 
Borowych. 
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1. Załączniki  

 
Załącznik A/ str. 1 
 
Pieczątka firmowa oferenta     .............., dnia .................. 
 
 
 
 
Nr faks. 
Adres e-mail 

Gmina Czernice Borowe 
Ul. Dolna 2 
06 – 415 Czernice Borowe 

 
 
 

O F E R TA 
 
 Przystępując do przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Czernice Borowe oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
 
 

1. Cena łączna: ……………………… zł  

Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia 

Zamawiającemu rozbicia składki na poszczególne ryzyka, przed podpisaniem umowy 

poprzetargowej (dotyczy to również ubezpieczeń wspólnych). 

 

2. Wysokości franszyz: 

 

 Wysokość 
franszyzy 

Rodzaj franszyzy 

1. ubezpieczenie mienia od ognia i  innych 
zdarzeń losowych 

 
Franszyza integralna 

2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyko 
wandalizmu 

 
Franszyza integralna 

3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk 

 
Franszyza integralna 

4. ubezpieczenie szyb od stłuczenia  Franszyza integralna 

5. ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej* 

 
Franszyza integralna 

 

* W odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych franszyza redukcyjna 1.000 zł. 
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Załącznik A/ str. 2 

3. Akceptujemy następujące klauzule: 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi 

1.  Klauzula reprezentantów   obligatoryjna 

2.  Klauzula przepięcia  obligatoryjna 

3.  Klauzula przewłaszczenia mienia  obligatoryjna 

4.  Klauzula płatności rat  obligatoryjna 

5.  Klauzula rozstrzygania sporów  obligatoryjna 

6.  Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym  obligatoryjna 

7.  
Klauzula automatycznego pokrycia w środkach 
trwałych i wyposażeniu  obligatoryjna 

8.  
Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie 
elektronicznym  obligatoryjna 

9.  Klauzula zgłaszania szkód  obligatoryjna 

10.  Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia   obligatoryjna 

11.  
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych   obligatoryjna 

12.  Klauzula dewastacji budynków i budowli  obligatoryjna 

13.  Klauzula kradzieży zwykłej  obligatoryjna 

14.  Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie  obligatoryjna 

15.  Klauzula składowania  obligatoryjna 

16.  Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych  obligatoryjna 

17.  Klauzula katastrofy budowlanej  obligatoryjna 

18.  Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  obligatoryjna 

19.  Klauzula badań technicznych  obligatoryjna 

20.  Klauzula zniesienia regresu  obligatoryjna 

21.  Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy  obligatoryjna 

22.  Klauzula funduszu prewencyjnego 
 20 pkt. 

23.  
Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy 
likwidacji szkody  10 pkt. 

24.  Klauzula all risk. 
 10 pkt. 

25.  Klauzula gruntowa 
  6 pkt. 

26.  Klauzula kosztów poszukiwania miejsc awarii 
  6 pkt. 

27.  Klauzula dodatkowych kosztów  6 pkt. 

28.  Klauzula assistance    6 pkt. 

29.  Klauzula deszczu nawalnego   6 pkt. 

30.  Klauzula kosztorysowa   6 pkt. 

31.  Klauzula ubezpieczenia mienia od działania mrozu   6 pkt. 

32.  
Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z 

eksploatacji 
  3 pkt. 

33.  Klauzula aktów terroryzmu  3 pkt. 

34.  Klauzula szybkiej likwidacji szkód   3 pkt. 

35.  
Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych 
lokalizacjach  3 pkt. 

36.  Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania  3 pkt. 

37.  
Klauzula ubezpieczenia szyb pojazdów nie objętych 
ubezpieczeniem autocasco   3 pkt. 
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Załącznik A/ str. 3 

 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty 
i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego 

terminu składania ofert. 
 
 
6.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych (Załącznik B), 

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Załącznik C), 

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik D), 
4. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy poprzetargowej (Zał. E), 
5. Oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń na warunkach oferty nie wiąże się z nabyciem 

lub utrzymaniem członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych (Zał. F) – 
dotyczy tylko wykonawców działających w formie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych), 

6. Aktualny odpis z KRS wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert, 

7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, 
8. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, 
9. Jeżeli zamawiający zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców 

zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

10. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest…………… nr tel. ………….., 
adres e-mail………… 

 
Na złożoną ofertę składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości 
numeracji. 
 
 
 
          
 
 
 
        ............................................ 
                  (pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr B  
         
 

Nazwa wykonawcy .................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Czernice Borowe oświadczamy, że spełniam warunki dotyczące: 

 

                           

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych). 

 

 

 

 

 

 

..............dn.....................                                                   ……………………………………. 

                      (pieczęć i podpis)
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Załącznik nr C 
         
 

Nazwa wykonawcy .................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Czernice Borowe oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 

r. nr 113, poz. 759 i Dz.U. z 2011 r. nr 87, poz. 484). 

 

 

 

 

..............dn.....................                                                   ……………………………………. 

              (pieczęć i podpis)  
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Załącznik nr D 
         
 
Nazwa wykonawcy .................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernice 

Borowe oświadczamy, że: 

 

 Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 

 

 Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 

Jednocześnie oświadczamy, że w skład grupy kapitałowej wchodzą: 

1. ………………………, 

2. ………………………, 

3. ………………………, 

4. ………………………., 

           

*niewłaściwe skreślić 

 

 

..............dn.....................                                                   ……………………………………. 

              (pieczęć i podpis)  
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Załącznik nr E 
         
 
Nazwa wykonawcy .................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernice 

Borowe oświadczamy, że: 

 
 
Akceptujemy wzór umowy poprzetargowej załączony do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

..............dn.....................                                                   ……………………………………. 

              (pieczątka i podpis)  
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Załącznik nr F 
(wypełniają tylko wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 
         
 
Nazwa wykonawcy .................................................... 
 
Adres wykonawcy  .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernice 

Borowe oświadczamy, że: 

 

Zawarcie ubezpieczeń na warunkach złożonej oferty nie wiąże się z nabyciem lub 
utrzymaniem członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych. 

 

 

 

..............dn.....................                                                   ……………………………………. 

              (pieczęć i podpis)  

 

 

 

 

 

 


