
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I 

Dopuszcza     się     w     ofercie     zastosowanie     franszyz     i     udziału     własnego     niŜszych     kwotowo     i     procentowo  

 –   nie     spowoduje     to     odrzucenia     oferty,     oraz     dopuszcza     się     w     przypadku     podania   “  Lub  ”   zastosowania  

jednej     franszyzy     albo     udziału     własnego   –   nie     spowoduje     to     odrzucenia     oferty.  

Sumy ubezpieczenia są podane w wartości księgowej brutto.

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze ń losowych 

Minimalny zakres ochrony – podany poniŜej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniŜszych

ryzyk):

α) Zakres     ochrony:  

⇒⇒⇒⇒ PoŜar, Uderzenie pioruna, Eksplozja, Implozja, Upadek statku powietrznego (w tym szkody

powstałe wskutek zrzutu paliwa),

⇒⇒⇒⇒ Huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niŜ 17 m/s) z rozszerzeniem o szkody 

w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków

⇒⇒⇒⇒ Grad z rozszerzeniem o szkody w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków

⇒⇒⇒⇒ Powódź,

⇒⇒⇒⇒ Deszcz nawalny,

⇒⇒⇒⇒ Osuwanie i zapadanie się ziemi,

⇒⇒⇒⇒ Zalanie wszelkiego rodzaju (w tym w wyniku szkody wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania lub z innych urządzeń technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z sieci

kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej, uruchomienia instalacji

tryskaczowej, zalania wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie, zalania wodą

pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących bądź w wyniku

deszczu nawalnego),

⇒⇒⇒⇒ Pękanie rur ułoŜonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wskutek działania mrozu,

⇒⇒⇒⇒ Napór śniegu i lodu –  uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku

bezpośredniego działania cięŜaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia i/lub zawalenia

(przewrócenia) się pod wpływem cięŜaru śniegu i/lub lodu mienia sąsiedniego na mienie

ubezpieczone, uszkodzenia i/lub zniszczenia przez spadający śnieg lub lód,

⇒⇒⇒⇒ Lawina,

⇒⇒⇒⇒ Trzęsienie ziemi,

⇒⇒⇒⇒ Dym, Sadza – będące skutkiem spalania lub tlenia się mienia w miejscu ubezpieczenia lub poza

nim,

⇒⇒⇒⇒ Huk ponaddźwiękowy,

⇒⇒⇒⇒ Uderzenie pojazdu lądowego –  bezpośrednie uderzenie, rozjechanie przejechanie itp. 
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w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewoŜonego nim

ładunku; w tym szkody wyrządzone przez pojazdy naleŜące, eksploatowane lub będące pod

kontrolą Ubezpieczającego (dotyczy równieŜ słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych,

ogrodzeń, itp.,),

⇒⇒⇒⇒ Szkody powstałe wskutek zamieszek, sabotaŜu, strajków, aktów terroryzmu –  limit 

100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

⇒⇒⇒⇒ Katastrofa budowlana –  szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego,

gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa

budowlanego, limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 1 000 000,00 zł,

⇒⇒⇒⇒ Upadek drzew lub ich części, masztów, dźwigów, kominów lub innych przedmiotów 

– przewrócenie się rosnących drzew (upadek ich części), masztów, dźwigów, kominów lub innych

przedmiotów na ubezpieczony budynek, lokal lub inne mienie, nie będące następstwem

działalności ludzkiej.

Ryzyka     dodatkowe     dotyczące     wszystkich:     

⇒ sieci, 

⇒ przyłączy kanalizacyjnych, 

⇒ przyłączy wodociągowych

w     rozumieniu     ustawy     o     zbiorowym     zaopatrzeniu     w     wodę     i     zbiorowym     odprowadzeniu     ścieków     (Dz.     U.  

Nr     72     poz.     747     z     dnia     07     czerwca     2001     r.     z     póź.     zm.):  

⇒ Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych spowodowane

prowadzonymi pracami, przez ekipy obce (z prawem regresu) lub własne,

⇒ Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych w wyniku prac

prowadzonych niezaleŜnie od Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do sprawcy

szkody,

⇒ Uszkodzenie sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych na skutek niskich

temperatur, jeŜeli wyłączną przyczyną powstania szkody jest niska temperatura.

β) Klauzule:  

Klauzula     przepięciowa:  

W odróŜnieniu od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczyciel zrekompensuje

szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi

zjawiskami elektrycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu.

Limit odpowiedzialności ( na jedno i na wszystkie zdarzenia) 15 000 PLN

Franszyza redukcyjna zniesiona

Franszyza integralna 400 PLN

Udział własny zniesiony

Klauzula     automatycznego     pokrycia:  

Ochrona mienia od chwili zakupu/nabycia/wzrostu wartości mienia. Zgłoszenie mienia do

ubezpieczenia nastąpi nie później niŜ w ciągu kwartału od chwili zakupu/nabycia/wzrostu wartości
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mienia. Rozliczenie składki nastąpi na koniec kaŜdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka

za doubezpieczenie będzie naliczana według zasady pro rata za kaŜdy dzień udzielonej ochrony

ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni.  Limit – 20 %.

Klauzula     wypłaty     odszkodowania:     

Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŜycia (technicznego, faktycznego

rzeczywistego itp.) danego przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie wypłacane jest w pełnej

wysokości w wartości odtworzeniowej danego przedmiotu ubezpieczenia, maksymalnie do

wartości podanej w umowie ubezpieczenia, bez potrącania umorzenia księgowego i zuŜycia

technicznego, faktycznego, rzeczywistego itp (według faktur); nie ma zastosowania instytucja

niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT 

Wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej lub zgodnie z wyceną rzeczoznawców

maksymalnie do wartości podanej w umowie ubezpieczenia w przypadku remontu, naprawy lub

braku moŜliwości naprawienia, wyremontowania lub odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia 

(w tym maszyn, aparatów, urządzeń, narzędzi i wyposaŜenia, których wiek przekracza 5 lat).

Klauzula     reprezentantów:  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów

Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów przyjmuje się członków

organów statutowych tj. Wójt Gminy. Zastrzega się, Ŝe za czyny wszystkich pozostałych osób

Ubezpieczyciel odpowiedzialność ponosi, 

Klauzula     remontowa:  

Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres udzielonej

ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach

podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub modernizacji, z wyłączeniem szkód

powstałych w związku z ich wykonywaniem.

Klauzula     rozbudowy     i     przebudowy:  

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie szkody powstałe wskutek prowadzonych

prac i robót, polegających na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie 

w posiadanych, wynajmowanych lub dzierŜawionych budynkach lub pomieszczeniach, za które

Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,

Limit odpowiedzialności ( na jedno i na wszystkie zdarzenia) 500 000 PLN

Franszyza redukcyjna zniesiona

Franszyza integralna 400 PLN

Udział własny zniesiony

Klauzula     zabezpieczeń     przeciwpoŜarowych:  

“ubezpieczyciel oświadcza, iŜ jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych

ubezpieczonego mienia i uznaje je za wystarczające”.

Klauzula     wandalizmu     /     dewastacji:  

Przez “wandalizm/dewastacje" rozumiemy wszelkie oddziaływanie osób trzecich na ubezpieczone
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mienie, których skutkiem jest konieczność poniesienia wydatków na przywrócenie do stanu

poprzedniego z włączeniem graffiti i szkód estetycznych. Za szkody powstałe wskutek

wandalizmu/dewastacji uwaŜa się takŜe szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub

zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia. Wandalizm dotyczy wszystkich ubezpieczonych

pozycji.

Limit odpowiedzialności ( na jedno i na wszystkie zdarzenia) 20 000 PLN

Franszyzy redukcyjna zniesiona

Franszyza integralna zniesiona

Udział własny zniesiony

χ) Przedmiot, sumy i system ubezpieczenia  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Warto ść przyj ęta
do ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Sumy
ubezpieczenia wg
środków trwałych 

i wyposa Ŝenia
niskocennego

[PLN]

1 Budynki i Budowle z wyjątkiem
mienia w pozycji nr 2

Księgowa Brutto Sumy stałe 28 500 000,00

2

Grupa II wszystkie sieci, przyłącza
kanalizacyjne, przyłącza

wodociągowe, drogi, chodniki,
place itp. z wyjątkiem mienia w

pozycji nr 1

Księgowa Brutto Pierwsze ryzyko 50 000,00

3

Mienie z wykazu środków trwałych i
innych wykazów, przedmioty

niskocenne, maszyny, urządzenia, itp.
nie ujęte w Ŝadnej ewidencji a będące
własnością Ubezpieczonego lub przez

niego uŜytkowane, księgozbiory. Z
wyjątkiem mienia z pozycji nr 1 i nr 2

Księgowa Brutto Pierwsze ryzyko 1 500 000,00

4 Środki obrotowe (zapasy
magazynowe)

Księgowa Brutto Pierwsze ryzyko 5 000,00

6
Nakłady adaptacyjne,

inwestycyjne we własnych 
i obcych środkach trwałych

odtworzeniowa Pierwsze ryzyko 200 000,00

δ) Franszyzy i udział własny:  

− Franszyza redukcyjna zniesiona

− Franszyza integralna 400 PLN

− Udział własny zniesiony

e) Uzgodnienia     dodatkowe  

⇒ Sumy ubezpieczenia –  według ewidencji środków trwałych, wyposaŜenia niskocennego lub

innych wykazów.
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⇒ Brak jakichkolwiek limitów związanych z wysokością wypłaty odszkodowania z tytułu wystąpienia

zdarzenia losowego objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej – wypłata odszkodowania do

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul i postanowień

dodatkowych.

⇒ Nakłady adaptacyjne, inwestycyjne – wypłata odszkodowania wg kosztów remontu lub odbudowy,

bez potrącania zuŜycia (technicznego, faktycznego).

⇒ Ubezpieczyciel moŜe odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkód powstałych w wyniku

powodzi, opadów atmosferycznych, zalania ubezpieczonego mieniu jedynie w przypadku, gdy

podstawa składowania (przechowywania) mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniŜej

poziomu gruntu był niŜsza niŜ 10 cm i niezachowanie tego warunku mogło mieć wpływ na

wysokość szkody. W przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach usytuowanych na

poziomie gruntu (lub wyŜej) wypłata odszkodowania bez względu na podstawę składowania,

przechowywania.

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie instalacji i urządzeń (w tym liczników, kamer, tablic, daszków) zamontowanych

równieŜ na zewnątrz budynku.

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie mienia aktualnie nie eksploatowanego, nie zainstalowanego na danym stanowisku

lub nie przygotowanego do pracy znajdującego się w miejscu ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie od kradzie Ŝy, rabunku i dewastacji

a) Przedmiot,     sumy     i     system     ubezpieczenia  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System
ubezpieczenia

Sumy
ubezpieczenia

[PLN]

1

Mienie z wykazu środków trwałych i innych wykazów,
przedmioty niskocenne, maszyny, urządzenia, itp. nie
ujęte  w  Ŝadnej  ewidencji  a  będące  własnością
Ubezpieczonego  lub  przez  niego  uŜytkowane,
księgozbiory.

Na pierwsze ryzyko 20 000,00

2

Elementy budynków i budowli (między innymi
elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy,

pokrywy włazów, studzienek kanalizacyjnych,
elementy reklamowe, rynny, drzwi itp.) 
z włączeniem ryzyka kradzieŜy zwykłej

Na pierwsze ryzyko 10 000,00

3 Środki obrotowe (zapasy magazynowe) Na pierwsze ryzyko 5 000,00

b) Ubezpieczone     ryzyka:  

⇒ kradzieŜ dokonana lub usiłowana, rabunek dokonany lub usiłowany;

⇒ dewastacja / wandalizm.
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c) Klauzule:  

Klauzula     wypłaty     odszkodowania  

Z uwagi na to, Ŝe w umowie ubezpieczenia – jako wartość ubezpieczeniową – zastosowano wartość

księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste techniczne,

itp.) zuŜycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi.

d) Franszyzy     i     udział     własny  

− Franszyza redukcyjna  zniesione

− Franszyza integralna 400 PLN

− Udział własny zniesiony

3. Ubezpie czenie sprz ętu elektronicznego 

a) Zakres     ochrony:  

Od     wszystkich     ryzyk     (wyłączenia     nie     mogą     dotyczyć     ryzyk     wymienionych     poniŜej):  

⇒ PoŜar, Uderzenie pioruna, Eksplozja, Implozja, Upadek statku powietrznego, jego części i/lub

przewoŜonego ładunku (w tym szkody powstałe wskutek zrzutu paliwa),

⇒ Huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niŜ 17 m/s) z rozszerzeniem o szkody 

w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków

⇒ Grad z rozszerzeniem o szkody w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków

⇒ Powódź,

⇒ Deszcz nawalny,

⇒ Osuwanie i zapadanie się ziemi,

⇒ Zalania wszelkiego rodzaju (w tym w wyniku szkody wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania lub zalań z innych urządzeń technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z sieci

kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej, uruchomienia instalacji

tryskaczowej, zalania wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie, zalania wodą

pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących bądź w wyniku

deszczu nawalnego),

⇒ Działanie mrozu, w tym pękanie rur ułoŜonych wewnątrz i na zewnątrz budynku,

⇒ Lawina,

⇒ Trzęsienie ziemi,

⇒ Dym, Sadza – będące skutkiem spalania lub tlenia się mienia w miejscu ubezpieczenia lub poza

nim,

⇒ Napór śniegu i lodu – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośred-

niego działania cięŜaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia i/lub zawalenia (przewróce-

nia) się pod wpływem cięŜaru śniegu i/lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone,

uszkodzenia i/lub zniszczenia przez spadający śnieg lub lód,
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⇒ Huk ponaddźwiękowy,

⇒ Osmalenie, przypalenie,

⇒ Szkody powstałe w wyniku zbyt niskiego lub wysokiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej,

⇒ Działanie wilgoci, pary,

⇒ Szkody powstałe w wyniku przepięć i / lub innych zjawisk elektrycznych, elektromagnetycznych

itp.

⇒ Uderzenie pojazdu lądowego –  bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu

drogowego lub szynowego, jego części lub przewoŜonego nim ładunku; w tym szkody

wyrządzone przez pojazdy naleŜące, eksploatowane lub będące pod kontrolą Ubezpieczającego

(dotyczy równieŜ słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych, ogrodzeń, itp.,),

⇒ Upadek drzew lub ich części, masztów, dźwigów, kominów lub innych przedmiotów 

– przewrócenie się rosnących drzew (upadek ich części), masztów, dźwigów, kominów lub innych

przedmiotów na ubezpieczony budynek, lokal lub inne mienie, nie będące następstwem działalno-

ści ludzkiej,

⇒ Katastrofa budowlana –  szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego,

gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlane-

go, 

⇒ Szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu –  limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia,

⇒ Szkody w wyniku kradzieŜy z włamaniem,

⇒ Szkody powstałe w wyniku rabunku, wandalizmu,(treść jak w pkt 1-ogień), niewłaściwej obsługi,

upuszczenia,

b) Przedmiot,     sumy     i     system     ubezpieczenia  

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
(Sprzęt elektroniczny, przyjmuje si ę
do ubezpieczenia bez wzgl ędu na

wiek)

WG
WARTOŚCI

System
ubezpieczenia

Sumy
ubezpieczenia

[PLN]

1 Sprzęt komputerowy
Księgowej

Brutto
Sumy stałe 950 000,00

2 Pozostały sprzęt: centrale, kopiarki,
faksy itp.

Księgowej
Brutto

Sumy stałe 480 000,00

3 Sprzęt przenośny: komputery, kamery,
urządzenia specjalistyczne itp.

Księgowej
Brutto

Sumy stałe 153 000,00

4 Oprogramowanie
Księgowej

Brutto
Pierwsze ryzyko 50 000,00

c) Franszyzy     i     udział     własny  

Dotyczy     sprzętu     komputerowego,     pozostałego     sprzętu     elektronicznego     centrale,     kopiarki,     itp.  

− Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu zniesione

− Franszyza integralna 300 PLN
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Dotyczy     sprzętu     przenośnego     i     oprogramowania  

− Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu

                                            5 % nie mniej niŜ 200,00 PLN nie więcej niŜ 500,00 PLN

−−−− Franszyza integralna zniesiona

d) Klauzule:  

Klauzula     automatycznego     pokrycia:  

Ochrona mienia od chwili zakupu/nabycia/wzrostu wartości mienia. Zgłoszenie mienia do

ubezpieczenia nastąpi nie później niŜ w ciągu kwartału od chwili zakupu/nabycia/wzrostu wartości

mienia. Rozliczenie składki nastąpi na koniec kaŜdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka

za doubezpieczenie będzie naliczana według zasady pro rata za kaŜdy dzień udzielonej ochrony

ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni.  Limit – 20 % łącznej sumy ubezpieczenia mienia.

Klauzula     reprezentantów:  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego. Dla

celów niniejszej umowy za reprezentantów przyjmuje się członków organów statutowych tj. Wójta

Gminy. Zastrzega się, Ŝe za czyny wszystkich pozostałych osób Ubezpieczyciel

odpowiedzialność ponosi.

Klauzula     wypłaty     odszkodowania:  

Z uwagi na to, Ŝe w umowie ubezpieczenia –  jako wartość ubezpieczeniową –  zastosowano

wartość księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste

techniczne, itp.) zuŜycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi, 

a odszkodowanie będzie wypłacone wg wartości nabycia nowych urządzeń danego rodzaju 

o najbardziej zbliŜonych parametrach uŜytkowych dostępnych na rynku wg cen autoryzowanych

firm elektronicznych. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.

Dotyczy wszystkich ubezpieczonych pozycji.

e) Uzgodnienia     dodatkowe:  

⇒⇒⇒⇒ Sumy ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje) wg wartości księgowej brutto zgodnie 

z ewidencją środków trwałych, wyposaŜeniem niskocennym i innych wykazach. 

⇒⇒⇒⇒ Wypłata odszkodowania wg wartości księgowej brutto (z uwzględnieniem klauzuli wypłaty

odszkodowania) bez względu na wiek sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia.

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie mienia aktualnie nie eksploatowanego, nie zainstalowanego na danym stanowisku

lub nie przygotowanego do pracy znajdującego się w miejscu ubezpieczenia

⇒⇒⇒⇒ Wypłata odszkodowania z tytułu szkód w wyposaŜeniu nie ujętym w ewidencji środków trwałych

bez potrącania faktycznego zuŜycia

⇒⇒⇒⇒ Włączenie kradzieŜy zwykłej – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 10 000 pln

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w czasie przemieszczania i uŜytkowania

poza miejscem ubezpieczenia z uwzględnieniem upuszczenia.

4. Ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpiecze ń
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Załącznik nr 1

α) Ma zastosowanie w ubezpieczeniach:  

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i dewastacji 

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

β) Przedmiot, sumy i system ubezpieczenia:  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

[PLN]

1
Koszty naprawy lub wymiany utraconych, zniszczonych

lub uszkodzonych zabezpieczeń łącznie z kosztami
usunięcia uszkodzeń ścian, podłóg, dachów, okien i drzwi

Na pierwsze
ryzyko

5 000,00

χ) Franszyzy i udział własny  

− Franszyza redukcyjna  zniesiona

− Franszyza Integralna 200 PLN

− Udział własny zniesiony

5. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczen ia 

a) Zakres     ochrony:  

⇒⇒⇒⇒ stłuczenie (rozbicie) szyb i innego oszklenia,

⇒⇒⇒⇒ koszty demontaŜu, montaŜu, transport; koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty

wykonania napisów i znaków reklamowych.

b) Przedmiot     ubezpieczenia:  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia
System

ubezpieczeni
a

Suma
ubezpieczenia

[PLN]

1
Oszklenie ścian i dachów, szyby okienne i drzwiowe (w
tym szyby specjalne, antywłamaniowe), szyldy, tablice

reklamowe, itp. Na pierwsze
ryzyko

10 000,00

2
Ryzyka dodatkowe: koszty demontaŜu, montaŜu, transport;

koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty
wykonania znaków reklamowych

W granicach
sumy

ubezpieczenia

c) Uzgodnienia     dodatkowe:  

⇒⇒⇒⇒ Ubezpieczenie wszelkiego rodzaju szyb okiennych i drzwiowych, w tym szyb specjalnych

(antywłamaniowe), płyt szklanych warstwowych, itp.,
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d) Franszyzy,     udziały     własne:  

−−−− Franszyza integralna 100,00 zł,

−−−− Franszyza redukcyjna zniesione

−−−− Udział własny zniesiony

6. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej 

�� Zakres     ochrony:  

⇒ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności oraz

posiadaniem, uŜytkowaniem, administrowaniem mieniem i infrastrukturą.

⇒ Zakres ochrony musi obejmować wszelkie straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści,

które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

⇒ Ubezpieczenie obejmuje szkody, za które odpowiedzialność ponosi

Ubezpieczający/Ubezpieczony, we wszelkim mieniu, naleŜącym do poszkodowanego, w tym

przedmiotach wartościowym, środkach transportu, itp.,

⇒ Za osobę trzecią uwaŜa się kaŜdą osobę nie będącą stroną umowy ubezpieczenia, w tym równieŜ

osoby związane umową z osobami objętymi ubezpieczeniem. 

⇒ Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe we wszelkich lokalizacjach, lokalach i pomieszczeniach

za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/Ubezpieczony.

⇒ Zakres terytorialny – teren EU.

Lp. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Sumy gwarancyjne
[pln] [eur]
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1

OC     Deliktowo     kontraktowa   w związku z prowadzoną działalnością, w tym:
Posiadanie, uŜytkowanie, administrowanie mieniem i infrastrukturą,

UŜytkowanie terenu wokół budynków,

Przeniesienie ognia,

Wszelkie zalania, 

Szkody związane z utrzymaniem dróg i chodników itp. rozszerzeniem o szkody: podlimit 100 000 pln

a. powstałe w związku z oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego 
w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych,

b. związane ze złym stanem technicznym chodników, deptaków i jezdni, które powstały
w ich powierzchni w postaci pojedynczych wyboi, ubytków lub zapadnięcia się części nawierzchni 
z wyłączeniem szkód wynikłych wskutek złego utrzymania dróg i chodników po 48 godzinach od
zgłoszenia pierwszej szkody;

c. powstałe w związku ze znajdującymi się na jezdni porzuconymi przedmiotami, w tym takŜe rozlanymi
na powierzchni śliskimi cieczami z wyłączeniem szkód powstałych wskutek nie usunięcia przyczyny
lub odpowiedniego oznakowania po 12 godzinach od zgłoszenia pierwszej szkody;

d. wynikłe ze złego utrzymania dróg, placów, chodników, w okresie zimowym;

e. powstałe wskutek pojedynczych wyrw w poboczach chodników i dróg; powstałe 
w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieŜą
lub aktem wandalizmu

Prowadzenie prac, usług i innych czynności jak konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych 
i innych wykonywanych przez ekipy własne i obce działające na zlecenie Ubezpieczonego dotyczących
posiadanych, uŜytkowanych, i administrowanych nieruchomości, mienia, infrastruktury, sieci, przyłączy
kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych i uŜytkowanego terenu z zachowaniem prawa do regresu

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC,

Szkody rzeczowe wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych 
a w szczególności gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, światłowodowych itp.

Przechowanie zgodnie z art. 835 Kodeksu Cywilnego (podlimit 100 000pln)

10) Szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć wzrostu napięcia nominalnego itp. w sieci instalacji
elektrycznej

11) Szkody w mieniu pod kontrolą w tym w mieniu powierzonym

12) Szkody wyrządzonych w wyniku przeprowadzania imprez masowych nie podlegających pod
ubezpieczenie obowiązkowe: turnieje, festyny, dyskoteki i koncerty szkolne itp.

13) Nie wykonanie, nienaleŜyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązania, wadliwe wykonanie robót 
i usług, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową oraz nałoŜonymi zadaniami, 

14) Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dn. 08.03.1990r 
( tekst jednolity Dz. U.  z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem
zadań określonych w art. 7 ww. Ustawy, oraz aktów  wydanych przez Gminę i art. 417 KC

15) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego gminy 
w trakcie wykonywania powierzonych czynności, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego 
o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów
władzy publicznej w tym:
a. działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,

b. wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,

c. wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,

d. nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciąŜącego z mocy prawa na Ubezpieczonym
obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

16) Działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeŜeli miało miejsce w sytuacji, w której
poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w Ŝaden sposób
przeciwstawić się nie mógł,

17) Zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeŜeli przemawiają za tym
dozwolone przez prawo względy słuszności. (podlimit dla punktów 15,16,17 – 300 000pln)

18) Czyste straty finansowe, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechań podlimit 30 000
pln

19) Szkody powstałe w związku z działalnością ochotniczej straŜy poŜarnej,

500 000,00 pln

2 OC PRODUKTU z włączeniem ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zatruć pokarmowych 200 000,00 pln

3 OC z tytułu szkód w środowisku w tym koszty i następstwa akcji ratowniczej 200 000,00 pln

4 OC opiekunów wyjazdów, wycieczek itp. 200 000,00 pln

5 OC Pracodawcy 100 000,00 pln
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�� Postanowienia   szczególne do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  

⇒ Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje roszczenia dotyczące wypadków

powstałych w okresie ubezpieczenia.

⇒ Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (brak jakichkolwiek

podlimitów poza wymienionymi) na poszczególne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

i jednostki objęte ubezpieczeniem.

⇒ Suma gwarancyjna do wyczerpania, 

⇒ Zwrot kosztów mających na celu zapobieŜenie zwiększaniu się szkody, kosztów postępowania

sądowego, kosztów powołania biegłych rzeczoznawców –  15% sumy gwarancyjnej(poza sumą

gwarancyjną).

⇒ Ze względu na specyfikę powiązań ubezpieczanych podmiotów rozszerza się zakres ochrony

ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej o szkody powodujące roszczenia

odszkodowawcze pomiędzy Ubezpieczonymi.

�� Franszyzy     i     udział     własny     

Lp. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Franszyzy i udział w łasny

1 OC deliktowo- kontraktowe
� Franszyza integralna zniesiona 
� Franszyza redukcyjna zniesiona 
� Udział własny zniesiony

2 OC Produkt
� Franszyza integralna 500 pln 
� Franszyza redukcyjna zniesiona 
� Udział własny zniesiony

3 OC z tytułu szkód w środowisku w tym
koszty i następstwa akcji ratowniczej

� Franszyza redukcyjna 10 % max 1 000 PLN 
lub

� Udział własny 10 % max 1 000,00 PLN
� Franszyza integralna max 500,00 PLN

4 OC opiekunów wyjazdów i wycieczek
� Franszyza integralna zniesiona 
� Franszyza redukcyjna zniesiona 
� Udział własny zniesiony

5 OC pracodawcy Zgodnie z OWU

7. Dodatkowe postanowienia do przedmiotu zamówienia do  wszystkich punktów 

od 1 do 6:

1) W OWU poszczególnych grupach ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy niezgodne

zakresem ubezpieczenia przedstawionym w ofercie.

2) Nie ustalenie wysokości franszyzy integralnej, redukcyjnej lub udziału własnego w przypadku

danego ubezpieczenia oznacza ich nie występowanie.

3) Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT. Do wypłaty wystarczy

przedstawienie kserokopii Faktury VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4) Przy zastosowaniu systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko –  suma ubezpieczenia podana

jest na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia.

5) Ubezpieczenie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń obejmuje swoim zasięgiem wszystkie

lokalizacje wszystkich jednostek, w których prowadzona jest działalność i za które ponoszona jest
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odpowiedzialność. Łączna suma ubezpieczenia odpowiada ogólnej wartości mienia we

wszystkich lokalizacjach –  Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie zobowiązany do dołączania

odrębnych wykazów mienia znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach.

6) Ubezpieczyciel nie moŜe odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na nienaleŜyty stan

techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich –  sieci, przyłączy kanalizacyjnych,

przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń

pomiarowych, c. o. itp.

7) Sumy ubezpieczeń poszczególnych pozycji ubezpieczeń są podane na dzień 10-01-2012 r. przy

zawarciu umów ubezpieczenia mogą podlegać korekcie w przypadku gdy stan przedmiotu

ubezpieczenia ulegnie zmianie.

8) Mienie przyjmuje się do ubezpieczenia bez względu na stopień umorzenia księgowego, zuŜycia

technicznego lub jakiegokolwiek innego, według sum ubezpieczenia podanych w przedmiocie

zamówienia

9) Ubezpieczenie w trakcie trwania umowy obejmie automatyczną ochroną nowo otwarte i przejęte

placówki oraz miejsca prowadzenia działalności (budynki, szkoły itd.) a składka będzie rozliczana

zgodnie z klauzulą niezmienności stawek.

10) Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie zobowiązany po zakończeniu danego okresu

ubezpieczenia do podawania osiągniętego rzeczywistego budŜetu, obrotu, funduszu płac lub innej

zmiennej wielkości w celu ostatecznego rozliczenia składki ubezpieczeniowej.

11) Wyłącza się prawo regresu do osób,  za  które odpowiedzialność ponosi

Ubezpieczający/Ubezpieczony. (nie dotyczy podwykonawców)

12) Ubezpieczenie obejmuje równieŜ szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa.

13) Zasady wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy

ubezpieczenia:

a) Ubezpieczyciel wystawi jeden zbiorczy dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie

umowy ubezpieczenia obejmujący wszystkie rodzaje ubezpieczeń występujące w przedmiocie

ubezpieczenia (punkty 1-6) dla wszystkich Jednostek Organizacyjnych Gminy. 

b) Ubezpieczyciel wystawi równieŜ na kaŜdą Jednostkę Organizacyjną Gminy certyfikat,

zaświadczenie itp. potwierdzający objęcie ochroną w ramach dokumentu zbiorczego (ad a)

zawierający kwotę składki wraz z terminami jej płatności,  przypadającą na daną Jednostkę 

w danym okresie ubezpieczenia. Na podstawie tego dokumentu Jednostki będą dokonywać

płatności składki.

c) Podział składki na poszczególne Jednostki zostanie podany przez Pełnomocnika po

rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu wykonawcy

d) Płatność składki przelewem, w terminach do: 

Dokumenty  potwierdzające  zawarcie  umów  ubezpieczeniowych  w  okresie  od  01.02.2012r  

do 31.12.2012r

Płatność jednorazowa do 29.02.2012

13



Załącznik nr 1

8. Klauzule dotycz ące punktów od 1 do 6:

Klauzula     stempla     bankowego:  

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego

uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków

pienięŜnych.

Klauzula     informacyjna:  

Ubezpieczyciel uznaje, ze otrzymał odpowiedź na kaŜde pytanie, które zadał i są mu znane

wszystkie okoliczności oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje

ubezpieczyciel uznaje za nieistotne.

Klauzula     płatności     rat  

w przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia 

z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Klauzula     pierwszeństwa     Specyfikacji  

W sytuacja spornych pierwszeństwo mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzula     kosztów     dodatkowych:  

Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zagroŜenia i / lub powstania szkody 

w wyniku zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia.

Ustala się, Ŝe zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o:

1) skaŜenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia, spowodowane zdarzeniami

losowymi objętymi umową ubezpieczenia lub powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w

związku 

z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,

2) koszty rozbiórki, zmian budowlanych, demontaŜu, ponownego montaŜu nieuszkodzonych

pozostałości, wywozu gruzu oraz uprzątnięcia wszelkich pozostałości po szkodzie, koszty ich

składowania i niszczenia,

3) koszty związane z pracami porządkowymi w miejscu wystąpienia szkody, w tym koszty

oczyszczania kanałów i ścieków,

4) dodatkowe koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia mienia –  między

innymi koszty uzyskania zezwoleń, przygotowania lub odtworzenia dokumentacji i planów, koszty

inŜynierów, architektów,

5) koszty uŜytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,

6) koszty wynikające ze wzrostu cen, do jakiego doszło od momentu powstania szkody 

a zakończeniem odtworzenia mienia,

7) koszty wynikające z konieczności dostosowania odtwarzanego mienia do wymagań aktualnie

obowiązujących przepisów i norm,

8) koszty i następstwa akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami
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losowymi objętymi umową ubezpieczenia,

9) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagroŜenia

działaniem powstałego zdarzenia, w tym koszty przewiezienia mienia do miejsca (miejsc) innego

(innych) niŜ wskazane w umowie ubezpieczenia,

10) koszty powołania rzeczoznawców i biegłego eksperta w związku z zaistniałymi zdarzeniami

losowymi objętymi umową ubezpieczenia lub w celu ustalenia przyczyny powstania 

i ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

11) koszty poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia awarii–  podlimit 100 000 zł

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Limit odpowiedzialności 250 000 PLN.

Franszyza integralna 300 PLN.

Franszyza redukcyjna zniesiona

Udział własny zniesiony

Klauzula     niezmienności     stawek:  

Niniejszym gwarantujemy zachowanie stałych stawek % i ‰  w przypadku doubezpieczeń 

w okresie trwania umowy.

Klauzula     likwidacji     i     zgłoszenia     szkód:  

1) Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i moŜliwość zgłoszenia szkody w ciągu 5 dni

roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji chyba, Ŝe OWU zezwalają na

późniejsze zgłoszenie.

2) Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia (lub następnym dniu

roboczym) poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel na obowiązek

dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 4 dni roboczych od

daty zgłoszenia szkody (dotyczy równieŜ roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej),

W przypadku nie dokonania oględzin w powyŜszym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys

dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, Ŝe ustalono inny termin oględzin

lub tryb likwidacji szkody)

3) Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty

odszkodowania moŜe wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy

wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych),

4) Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze

szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zbędnej zwłoki okoliczności powstania

szkody,

5) Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić naleŜne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez

konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie

przedmiotowej szkody, pod warunkiem, Ŝe nie toczy się ono przeciwko

Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.

Klauzula     zabezpieczeń     

Z uwagi na charakter obiektów, posiadane mienie i prowadzoną działalność, przyjmuje się za
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wystarczające istniejące zabezpieczenia. Warunkiem rodzącym odpowiedzialność

Ubezpieczyciela jest ich sforsowanie, uszkodzenie, zniszczenie, itp.

Klauzula     nowych     lokalizacji     w     brzmieniu:  

Strony ustalają, iŜ Ubezpieczający spełnił obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowej

lokalizacji, w której prowadzi działalność, jeŜeli dokonał tego w ciągu 30 dni od jej objęcia.

Klauzula     odpowiedzialności  

Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest toŜsamy z okresem ubezpieczenia

Klauzula     przewłaszczenia     mienia:  

W sytuacji przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na Bank,

Ubezpieczyciela lub inny podmiot jako zabezpieczenie -Ochrona Ubezpieczeniowa zostaje

zachowana. 

16


