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FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW 

UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I  

 
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n.  

„Kompleksowe ubezpieczenia maj ątkowe wraz z odpowiedzialno ścią cywiln ą, ubezpieczenia 

komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej od dnia 01.01.2013r. do 

dnia 31.12.2014r.” dla Gminy Pilchowice. Dotycz ącej cz ęści nr I – Ubezpieczenia maj ątkowe 

wraz z odpowiedzialno ścią cywiln ą w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2014r. 
 

My niŜej podpisani zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w określonym terminie na 

warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie. 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze ń losowych podstawa prawna: OWU z dnia 

............ nr .................      (wypełnia Wy konawca) 

a) Zakres ochrony:     (wypełnia Wykonawca) 

b) Klauzule:      (wypełnia Wykonawca) 

c) Przedmiot i System ubezpieczenia 

 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia  

(wypełnia Wykonawca) 

 

1 Budynki. Budowle z wyjątkiem mienia w pozycji nr 2  

 
2 

Grupa II, wszystkie sieci, przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, 
drogi, chodniki, place itp.  

z wyjątkiem mienia w pozycji nr 1 
 

3 
Mienie z wykazu środków trwałych i innych wykazów, przedmioty niskocenne, 
maszyny, urządzenia, itp. nie ujęte w Ŝadnej ewidencji a będące własnością 

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

 

 

4 Środki obrotowe (zapasy magazynowe)  

 

5 
Nakłady adaptacyjne, inwestycyjne we własnych  

i obcych środkach trwałych  

 

d) Franszyzy i udział własny     (wypełnia Wykonawca)  

− Franszyza redukcyjna    

− Franszyza integralna    

− Udział własny    

e) Uzgodnienia dodatkowe:     (wypełnia Wykonawca)  
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2. Ubezpieczenie od kradzie Ŝy, rabunku i dewastacji podstawa prawna: OWU  

z dnia ........ nr .................      (wypełnia  Wykonawca) 

a) Przedmiot i system ubezpieczenia 

 
Lp.  Przedmiot ubezpieczenia 

System  
Ubezpieczenia (wypełnia 

Wykonawca) 
 
1 

Mienie z wykazu środków trwałych i innych wykazów, 
przedmioty niskocenne, maszyny, urządzenia, itp. nie ujęte 
w Ŝadnej ewidencji a będące własnością Zamawiającego, 

księgozbiory 

 

 
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 

 

3 Środki obrotowe (zapasy magazynowe)  

 

b) Ubezpieczone ryzyka       (wypełnia Wykonawca) 

c) Klauzule:       (wypełnia Wykonawca) 

d) Franszyzy i udział własny:     (wypełnia Wykonawca) 

−−−− Franszyza redukcyjna:  

−−−− Franszyza Integralna:  

−−−− Udział własny: :   

4. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego podstawa prawna: OWU z dnia .... .... 

nr .................   (wypełnia Wykonawca) 

(wypełnia Wykonawca)  

a) Zakres ochrony:     

b) Przedmiot i System ubezpieczenia 

Lp. 
Przedmiot ubezpieczenia  

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

System ubezpieczenia 
(wypełnia Wykonawca) 

1 Sprzęt komputerowy  
2 Pozostały sprzęt: centrale, kopiarki, faksy itp.  

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

 

4 Oprogramowanie  

 

b) Franszyzy i udział własny:     (wypełnia Wykonawca)  

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

− Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu   

− Franszyza integralna       

Dotyczy sprzętu przenośnego i oprogramowania 
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− Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu     

− Franszyza integralna       

d) Klauzule:       (wypełnia Wykonawca)  

e) Uzgodnienia dodatkowe:     (wypełnia Wykonawca)  

5. Ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpiecze ń: podstawa prawna: OWU z dnia 

........ nr .................       (wypełnia Wykon awca) 

a) Ma zastosowanie w ubezpieczeniach    (wypełnia Wykonawca)  

b) Przedmiot i system ubezpieczenia 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
(wypełnia Wykonawca) 

1 
Koszty naprawy lub wymiany utraconych, zniszczonych lub 

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

 

 

c) Franszyzy i udział własny:     (wypełnia Wykonawca)  

− Franszyza redukcyjna:  

− Franszyza Integralna:  

− Udział własny:  

6. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuc zenia podstawa prawna: OWU  

z dnia ........ nr .................      (wypełnia Wykonawca) 

a) Zakres ochrony:      (wypełnia Wykonawca)  

b) Przedmiot i system ubezpieczenia: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
(wypełnia wykonawca) 

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

 
2 

Ryzyka dodatkowe: koszty demontaŜu, montaŜu, transport; koszty 
ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty wykonania znaków 

reklamowych 
 

c) Uzgodnienia dodatkowe:     (wypełnia Wykonawca)  

d) Franszyzy, udziały własne:      (wypełnia Wykonawca)  

− Franszyza integralna –  

− Franszyza redukcyjna –  

− Udział własny –  

7. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej: podstawa prawna: OWU z dnia ........ n r 

.................   (wypełnia Wykonawca) 
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a) Zakres ochrony:       (wypełnia Wykonawca)  

 



Załącznik nr 12  

Data: 
Podpis: 
Pieczątka imienna  
Nr strony 

 
Lp.  Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

Suma 
gwarancyjna 

(PLN) 
(wypełnia 

Wykonawca) 

 
1 
 

OC Deliktowo kontraktowa w związku z prowadzoną działalnością, w tym: 
1) Posiadanie, uŜytkowanie, administrowanie mieniem i infrastrukturą 
2) UŜytkowanie terenu wokół budynków, 
3) Przeniesienie ognia  
4) Wszelkie Zalania  
5) Szkody z tytułu zarządzania drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inŜynierskich, w tym 

ulic, jezdni i chodników) zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), a takŜe w innych 
przepisach prawnych z uwzględnieniem:  
a. Związane ze złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, 

zapadnięć bądź sypkiego Ŝwiru albo tłucznia, 
b. powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a takŜe zalewania upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi, 
c. wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem 

nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami,  
d. spowodowane przez zieleń (spadające lub leŜące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym, 
e. powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych 
f. wyrządzone w związku z leŜącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami, 
g. powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, 
h. wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części 

konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
i. spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo 

zaistniałego zdarzenia losowego, 
j. związane z awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, 
k. wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienaleŜycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, 
l. spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z uŜyciem 

emulsji i grysów oraz lokalnymi  powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, 
m. spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, 
n. powstałe w związku z nie normatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi

 i zabudową, 
o. spowodowane przez nieusunięte sople lodu spadające z wiaduktów, latarni itp., 
p. powstałe w związku z nie normatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem, 
q. powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a takŜe zalewania upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi, 
r. uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a takŜe uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg, 
s. uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub 

zwalczaniem klęsk Ŝywiołowych, 
t. uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania 

czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i 
usunięcia zasłon przeciwśnieŜnych, 

(podlimit dla punktu „5”  100 000,00 pln  ), 
6) 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 

7) Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC, 
8) Szkody rzeczowe wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych a w szczególności gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, 

światłowodowych itp. 
9) Przechowanie zgodnie z art. 835 Kodeksu Cywilnego (podlimit 100 000pln) 
10) Szkody powstałe wskutek przepięć, zwarć wzrostu napięcia nominalnego itp. w sieci instalacji elektrycznej z winy ubezpieczającego/ubezpieczonego 
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 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  
(nie dotyczy odpowiedzialności majątkowej wynikającej z ustawy z dnia 20.01.2011 Dz. Ust. Z 2011 Nr 34 Poz. 173) 

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”     150 000 pln) 

18) Czyste straty finansowe, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechań podlimit 30 000 pln 
19) Szkody powstałe w związku z działalnością ochotniczej straŜy poŜarnej, 
 

 

2 OC PRODUKTU z włączeniem ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zatruć pokarmowych  

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

4 OC opiekunów wyjazdów, wycieczek itp.  

5 OC Pracodawcy  
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b) Postanowienia szczególne do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej   

      (wypełnia Wykonawca)  

 

c) Franszyzy i udział własny  

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Wypełnia wykonawca 

1 OC deliktowo- kontraktowe 

FI=  
FR=  
UW=  

2 OC PRODUKTU z włączeniem ryzyka przeniesienia 
chorób zakaźnych, w tym zatruć pokarmowych 

FI=  
FR=  
UW=  

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

FI=  
FR=  
UW=  

4 OC opiekunów wyjazdów, wycieczek itp. 

FI=  
FR=  
UW=  

5 OC Pracodawcy 

FI=  
FR=  
UW=  

8. Dodatkowe postanowienia do przedmiotu zamówienia  do wszystkich punktów  

od 1 do 7:     (wypełnia Wykonawca) 

9. Klauzule dotycz ące wszystkich punktów od 1 do 7:    

       (wypełnia Wykonawca) 

 

 

 

 

 

 


