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                                                                                          Trzcianka, dnia 14.11.2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 
 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na :  

 

 

 

 
 

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Trzcianka 

 

 

 

 

 

Postępowanie nr : 376722 - 2011 

 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

tel. 67 352-73-11, faks 67 352-73-36,   

NIP: 763-209-48-61, REGON: 570 791 129. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) . 

2.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć 

ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności 

cywilnej Gminy Trzcianka. 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  załącznik nr 3 do SIWZ (Zakres, 

przedmiot i warunki ubezpieczenia). Zestawienie majątku zawierają załączniki         

nr 4, 5, 6 i 7  

 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 

66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

3.4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania całości ani części prac 

podwykonawcom. 

3.7. Zamawiający , zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy  przewiduje możliwość udzielenie 

zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.  
 

4. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA   : Okres ubezpieczenia - 36 m-cy               

(z terminem realizacji nie wcześniej niż od dnia  1 stycznia 2012r.) 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące : 

 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: 

 posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: 

Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź 

Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub 

Potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o 

posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli 

rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument - 
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zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten 

zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych 

przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności 

ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.), 

 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie, 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

 

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.2.- 5.1.4. winien spełniać co najmniej 

jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.                          

Warunek określony w pkt. 5.1.1. i 5.2. musi spełniać każdy z wykonawców 

samodzielnie. 

 

5.4. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych 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 wykonywaniu zamówienia.    
 

5.5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5.1.,  

i  5.2. na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt.6 SIWZ. 

 

5.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie 

: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU : 
 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć niżej wymienione 

oświadczenia i dokumenty  :  

 

6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art.22 ust.1 ustawy pzp – wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ .Oryginał 

oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty 

składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 
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ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. 

oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia.  
 

6.1.2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji 

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, 

jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub Potwierdzenie Komisji 

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 

28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument- zezwolenie właściwego organu na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie 

uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie 

wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia . 

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1 ustawy 

Pzp do oferty należy załączyć następujące dokumenty :   

 

6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg 

wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał), 

 

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 6.2.1.składane przez osobę fizyczną obejmuje również 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2) . 

 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentu, o których mowa w pkt 6.2.2.,   

stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz.U.z 2009r. Nr 226 poz.1817).  

6.4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie o 

udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione : 

a) w pkt  6.1.2., 6.2.1., 6.2.2. składa każdy z wykonawców oddzielnie, 

b) w pkt 6.1.1. składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne 

oświadczenia. 

6.5. Dokumenty mogą  być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy).  

6.6. W  przypadku pełnomocnictwa kopia powinna być poświadczona notarialnie. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę lub te podmioty. 
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7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

7.1. Oferta musi zawierać : 

7.1.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru), 

7.1.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu – wymienione w pkt 6  SIWZ, 

7.1.3. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika –

pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.6.lit.c). 

7.1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – 

dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

7.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  Oferta musi być sporządzona z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7.3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

7.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy opracowanych 

przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami 

opracowanymi przez Zamawiającego.  

7.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona  w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych 

przedstawiciel(a) i Wykonawcy.  

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i 

Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt.c), 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), jeśli podpis jest 

nieczytelny, 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.26 ust.2b ustawy , kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

7.7. Zamawiający zaleca aby strony oferty (wraz z załącznikami) były trwale ze sobą 

połączone i kolejno ponumerowane.  

7.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 

muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e 

ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
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7.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane, 

7.9.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 

poz.1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

7.9.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, 

7.9.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

 w rozumieniu ww. ustawy będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, 

7.9.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofercie.  

7.9.5. Protokół  postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 

protokołu mogą być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

7.9.6. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie 

na zasadach określonych w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458).  

7.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania : 

7.10.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego (pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie); 

7.10.2. Wraz z ofertą muszą być załączone oświadczenia i dokumenty zgodnie z pkt. 

6.4. SIWZ. 

7.10.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem, 

7.10.4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać 

dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie  

pełnomocnika . 

 7.12.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem                                                    

oferty, z zastrzeżeniem art.93 ust 4 ustawy Pzp. 
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8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

 

8.1. Oferta wraz z załącznikami pisemnie. 

8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego faksem pod numer :67 352-73-36  z 

zastrzeżeniem pkt.13.3 i 13.4 (zmiana i wycofanie oferty jedynie drogą pisemną). 

Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna.  

8.3. Zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną . 

8.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu 

podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

8.6. Korespondencję należy kierować na adres:  

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka. 

8.7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest : 

  -  Krzysztof Sałata, broker ubezpieczeniowy tel. 600 806 381, w godz. 8
00

-15
00

 

 

8.8. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 

zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia powinni, przesłać/złożyć w formie 

pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w formie określonej stosownie w pkt.6 

SIWZ odpowiednio w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie poświadczonej, w 

terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu, tzn. w tym 

przypadku nie obowiązuje forma faksowa. 

8.9. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 

wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę 

zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści SIWZ 

zgodnie z art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp. 

9.2. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone  w 

formie faksu na nr 67 352-73-36, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma  pisemna. 

 

9.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na 

własnej stronie internetowej (www.trzcianka.pl) na której została umieszczona 

specyfikacja. 

 

http://www.trzcianka.pl/
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

11. WADIUM  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

12. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający 

nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Trzciance 

przy ul. Sikorskiego 7 w sekretariacie, w terminie do dnia 24 listopad 2011r.         

do godz. 10
00

.   
Kopertę należy  oznaczyć nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresować na 

adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka oraz opisać „ 

Oferta przetargowa na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Trzcianka . Nie otwierać przed 24.11.2011r. godz. 10
15

.” 

 

W przypadku braku tego opisu na kopercie Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 

pocztą lub pocztą kurierską – nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

13.2. Oferta  złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13.3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 

itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 

być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej 

kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dodatkowym widocznym napisem  

„ZMIANA OFERTY”.  

Koperty oznaczone napisem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 

13.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie 

wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT .   

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 7 w 

Trzciance, w pokoju nr 30 , w dniu 24 listopad 2011r. o godzinie 10
15

.  

14.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 

Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy. 
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

 

15.1. Cena ofertowa ogółem (składka ogółem za trzyletni okres ubezpieczenia) zostanie 

wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionej Tabeli w Formularzu 

ofertowym. 

15.2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w tym: 

wszystkie ryzyka, klauzule i rozszerzenia lub wyłączenia. 

15.3. Składka łączna jest sumą wszystkich ryzyk z uwzględnieniem klauzul, rozszerzeń     

i wyłączeń zawartych w SIWZ. 

15.4. Cenę ofertowa ogółem należy podać również słownie. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  

 

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem :  

Cena  ofertowa ogółem (składka ogółem za trzyletni okres ubezpieczenia)  z 

Formularza  oferty     – 100%  - 100 pkt. 

 

16.2. Oferta najkorzystniejszą (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt,  każda następna oferta 

otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku), liczoną według wzoru :      

                                                                       Najniższa cena  brutto  

            Liczba punktów oferty ocenianej : ------------------------------------  x  100 pkt. 

                                                                        Cena brutto oferty ocenianej 

 

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą ilość punktów. 

16.4. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku 

lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia 

nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy 

zaoferowanych cen .  

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ    

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie   

lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

17.2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów - oryginał dokumentu lub kopia 

(odpis) poświadczona(-y) notarialnie. 

 

17.3. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona 

(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w 

aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne 

pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) 

wymienionej (wymienionych)  w powyższym dokumencie - oryginał dokumentu lub 

kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.  
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17.4. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez Zamawiającego za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego. 

 

18. 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 : 

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy, 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 ustawy Praw zamówień publicznych przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”  

20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych . Wszelkie rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN 

22. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

Załączniki :  

1. Formularz ofertowy      -  druk 

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp.   -  zał. nr 1 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  -  zał. nr 2                                     

4. Zakres przedmiot i warunki ubezpieczenia        -  zał. nr 3  

5. Wykaz budynków i budowli     -  zał. nr 4     

6. Wykaz budynków i lokali mieszkalnych, 

użytkowych, gospodarczych                             -  zał. nr 5 

7. Zestawienie majątku Gminy Trzcianka             -  zał. nr 6 

8. Wykaz pojazdów       -  zał. nr 7   

9. Przebieg ubezpieczenia      -  zał. nr 8                   

10. Wzór umowy                                                     -  zał. nr 9     

 

 

 

 Zatwierdził : 
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                                                                                                           .................................................. 

                                                                                                                                                                     / miejscowość i data / 

............................................................... 

  /Nazwa i adres wykonawcy, telefon, fax/         

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

 

                 Gmina Trzcianka 

                                                                                              ul. Sikorskiego 7 

                                                                                            64-980 Trzcianka 

 

 

  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie 

majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ : 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :  

    

L.P. 
Ubezpieczane ryzyka Stawka roczna 

Stawka za 3 lata             

(kol. Bx3) 

A B C 

1.   Od ognia i innych zdarzeń losowych     

2. 

  Od kradzieży z włamaniem,  rabunku i dewastacji: 

   wariant I * 

   wariant II * 

   

3.   Od odpowiedzialności cywilnej     

4.   Od następstw nieszczęśliwych wypadków     

5.   Ubezpieczenie pojazdów OC/AC/NNW     

Cena ofertowa ogółem (składka ogółem za trzyletni okres ubezpieczenia) = 

C1+C2+C3+C4+C5 
  

Cena ofertowa ogółem słownie ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
   *  - niepotrzebne skreślić 

 

 Uwaga :  Wszystkie wartości należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku     
 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia        

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

4. Oświadczamy, że klauzule i warunki szczególne w brzmieniu z SIWZ mają 

pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia . 

5. Uznajemy za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe                      

i przeciwpożarowe . 
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6. Oświadczamy, że akceptujemy szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez 

Zamawiającego oraz w pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy załączony do SIWZ wzór 

umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem wykonamy sami.  

8. Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr … do nr …. .. 

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji : 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy 

 …………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………. 

tel. …………………………………, faks ………………………………. 

( przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika) 

 
 

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są : 
 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

                                                     

 

 

 

                                  

                                                                                                                .......................................................  
          /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/ 
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          Załącznik nr 1 

 

 
Nr sprawy : ……………………………                                                         

 

 

…………………………………….....                                                       …………………., dnia ………………  

 

..............................................................                             

    Nazwa i adres Wykonawcy 

 

                                                                         Gmina Trzcianka 

                                                                                              ul. Sikorskiego 7 

                                                                                             64-980 Trzcianka 

 
                   

 

OŚWIADCZENIE 

         Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka  

oświadczam(y) że  spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), 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. 
 

 

                                    ......................................................................... 

  (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych) 
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          Załącznik nr 2 

 

 

 
Nr sprawy : …………………………..                                                         

 

 

…………………………………….....                                                       …………………., dnia ……………… 

 

..............................................................                             

    Nazwa i adres Wykonawcy 

 

                                                                                   Gmina Trzcianka 

                                                                                              ul. Sikorskiego 7 

                                                                                             64-980 Trzcianka 

 
                   

 

OŚWIADCZENIE 

         Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka  

oświadczam(y) że  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.). 
 

 

                                    ......................................................................... 

  (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych) 
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          Załącznik nr 3 

 

 

ZAKRES, PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

 

Zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody powstałe w wyniku:  

1. pożaru, 

2. wybuchu, 

3. dymu i sadzy, 

4. uderzenia pioruna,  

5. upadku statku powietrznego, 

6. huraganu (działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s),  

7. deszczu nawalnego,  

8. gradu,  

9. topnienia, zalegania oraz działania ciężaru śniegu lub lodu, 

10. lawiny,  

11. powodzi,  

12. trzęsienia ziemi,  

13. zapadania lub osuwania się ziemi,  

14. zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także 

nieszczelnych łącz budynku oraz dachu – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

każdym (dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczenia wynosi 300.000 złotych, 

15. awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej lub technologicznej, w tym 

szkody przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, 

16. wydostawania się cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 

technologicznych,  

17. uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego, 

18. upadających drzew lub konarów – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

(dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 złotych, 

19. huku ponaddźwiękowego, 

20. przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe 

wzrosty napięcia, przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci 

i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące 

uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia – limit 100.000 złotych na 

jedno i wszystkie zdarzenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczenia. 

21. katastrofy budowlanej – gwałtowne, niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego 

lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego – limit na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 

złotych. 
22. wandalizmu, za który uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na 

sposób dostania się do lokalu/budynku) i na zewnątrz lokalu/budynku, w tym również 

kradzież zwykła stałych elementów budynków rozumiana jako zabór mienia bez 

pozostawienia śladów włamania – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

(dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 złotych. 
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Dodatkowo zakład ubezpieczeń zobowiązuje się pokryć: 

1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, w tym opłaty za dozór 

lub przechowanie mienia, 

2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia, w tym koszty przekwaterowania 

osób i mienia, 

3. koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami 

rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości. 

w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

 

1. budynki i budowle wraz z urządzeniami budowlanymi oraz innymi elementami 

umożliwiającymi użytkowanie obiektu w szczególności: domofony, skrzynki urządzeń 

technicznych, gabloty, czy tablice ogłoszeń, w tym również budynki w trakcie 

przebudowy, remontu i modernizacji: 

 budynki i budowle  

– wartość księgowa brutto – załącznik nr 4     16 555 567,- 

 budynki, lokale mieszkalne, użytkowe, gospodarcze i garaże  

- wartość księgowa brutto – załącznik nr 5     33 685 618,- 

 

2. urządzenia i wyposażenie  

(w tym zbiory biblioteczne i pomoce naukowe)  

– wartość księgowa brutto – załącznik nr 6      4 243 053,- 

 

3. sprzęt elektroniczny i oprogramowanie  

- wartość księgowa brutto – załącznik nr 6      1 237 974,- 
 

4. gotówka w kasie – załącznik nr 6       323 500,- 

 

Franszyza integralna: 300 PLN 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

Zgłoszone do ubezpieczenia budynki są to budynki murowane z cegły, pustaków, cegły 

glinianej lub bloczków gazobetonu. Konstrukcja dachu zgłoszonych budynków w 

przeważającej części drewniana pokryta dachówką, blachą lub papą. Na pozostałych 

budynkach występuje stropodach betonowy kryty papą.  Stan techniczny zgłoszonych 

budynków w pełni pozwala na ich użytkowanie zgodnie z przepisami prawa. Na bieżąco 

wykonywane są wszelkie wymagane przeglądy techniczne, które stanowią podstawę do 

wykonywania napraw i remontów tychże budynków. Są to remonty: dachów z obróbkami 

blacharskimi, elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji 

elektrycznej, przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz pionów                         

i poziomów wodno-kanalizacyjnych. 

 

Wymagane klauzule: 

 aktów terroryzmu i zamieszek 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów 

terrorystycznych (wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby 

zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, 

ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych) w wyniku strajków, 

zamieszek lub niepokojów społecznych. 



 17 

 

 automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia 

Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatyczną ochrona ubezpieczeniową, bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego 

nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. 

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu umownego włączenia 

niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia 

ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju. Ustala się, że środki 

trwałe, wyposażenie, poczynione nakłady inwestycyjne i środki obrotowe nabyte 

przez Ubezpieczonego, po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie 

pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub 

udokumentowanego nabycia. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się 

odbywało w następujący sposób : 

1) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od 

początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w 

okresie tego kwartału; 

2) Składka za inwestycje będzie naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień 

ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko 

Ubezpieczonego; 

 

3) Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 30 dni po zakończeniu okresu ochrony. 

Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia 

zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję mienia. 

 

 reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych –  

   członków zarządu, prokurentów; 

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych - 

    komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 

 

 aktów terroryzmu i zamieszek 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów 

terrorystycznych (wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby 

zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, 

ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych) w wyniku strajków, 

zamieszek lub niepokojów społecznych. 
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 lokalizacyjna 

Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do 

Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. 

Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zakładu ubezpieczeń 

o fakcie przeniesienia lub zakupienia mienia (środków trwałych) do innej lokalizacji w 

terminie 60 dni od chwili zaistnienia tego faktu. 

 

 przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników 

majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest 

kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówiły się inaczej. 

 

 ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy 

uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy 

ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu. 
 

 wyłączenia rażącego niedbalstwa 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że ograniczenie odpowiedzialności w punkcie 

dotyczącym szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zostaje 

zmieniony na: „szkód wyrządzonych umyślnie”.  

 

 wyłączenia prawa do regresu 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 

przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o 

świadczenie usług. Również nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko 

osobom fizycznym prowadzącym działalność wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 uznania 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były 

wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze 

postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego 

w art. 816 kodeksu cywilnego. 
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 wypłaty odszkodowania 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia 

zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała 

zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma 

ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź 

rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego odszkodowanie 

wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości. 

 

 odtworzenia dokumentacji 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty 

odtworzenia dokumentacji, która zostanie zniszczona, uszkodzona lub utracona 

wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym 

okresie ubezpieczeniowym wynosi 50.000 złotych. 

 

 kosztów ekspertyz 

Strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez 

Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców 

związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 10.000 złotych. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 

 

     Wariant I – systemem sum stałych 

 urządzenia i wyposażenie (wg załącznika nr3) na sumę    4 243 043,- 

 sprzęt elektroniczny i oprogramowanie (wg załącznika nr3) na sumę  1 237 974,- 

 

   Wariant II – systemem I ryzyka 

 urządzenia i wyposażenie  

- 30% wartości mienia na każdą lokalizację – łącznie    1 272 913,- 

 sprzęt elektroniczny i oprogramowanie  

- 40% wartości mienia na każdą lokalizację – łącznie    495 190,- 

      

Wybór wariantu należy do oferenta. 

 

 gotówka w kasie – kradzież (wg załącznika nr3) na sumę    323 500,- 

 gotówka w lokalu – rabunek (wg załącznika nr3) na sumę    323 500,- 

 gotówka w transporcie – rabunek – na sumę     338 000,- 
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Zabezpieczenia: instalacja alarmowa, monitoring zgodnie z załącznikiem nr 4 

 

Franszyza integralna: 300 PLN 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

Wymagane klauzule: 

 koszty naprawy zabezpieczeń 

Ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń 

lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów dachów, okien i drzwi o 

ile powstały one w związku z włamaniem ( dokonanym lub usiłowanym ). 

Limit odpowiedzialności minimum 10.000 złotych. 

 

 ochrony wartości pieniężnych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się, że dla 

ubezpieczenia ryzyka rabunku wartości pieniężnych nie wymaga się stosowania 

zabezpieczeń technicznych i pojazdów przystosowanych do podanej sumy 

ubezpieczenia. 

 

 zabezpieczeń 

Zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

kradzieży z włamaniem i rabunku przy istniejących zabezpieczeniach (opisanych w 

SIWZ), nawet, jeżeli nie wszystkie wymogi przewidziane przez ogólne warunki 

ubezpieczenia danego zakładu zostały spełnione. 

 

 reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych –  

   członków zarządu, prokurentów; 

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych - 

    komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 

 

 wypłaty odszkodowania  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia 

zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała 

zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma 

ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź 

rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego odszkodowanie 

wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości. 
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 automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia 

Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatyczną ochrona ubezpieczeniową, bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego 

nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. 

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu umownego włączenia 

niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia 

ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju. Ustala się, że środki 

trwałe, wyposażenie, poczynione nakłady inwestycyjne i środki obrotowe nabyte 

przez Ubezpieczonego, po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie 

pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub 

udokumentowanego nabycia. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się 

odbywało w następujący sposób : 

4) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od 

początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w 

okresie tego kwartału; 

5) Składka za inwestycje będzie naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień 

ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko 

Ubezpieczonego; 

6) Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 30 dni po zakończeniu okresu ochrony. 

 

Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia 

zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję mienia. 

 

 

 zabezpieczeń 

Zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

kradzieży z włamaniem i rabunku przy istniejących zabezpieczeniach (opisanych w 

SIWZ), nawet, jeżeli nie wszystkie wymogi przewidziane przez ogólne warunki 

ubezpieczenia danego zakładu zostały spełnione. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 lokalizacyjna 

do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do 

Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. 

Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zakładu ubezpieczeń 

o każdej nowej lokalizacji w terminie 60 dni od chwili zaistnienia tego faktu. 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 

niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. 
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III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy. 

 

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (jednostki wymienione w załączniku nr 6) 

wobec osób trzecich, gdy w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym lub 

użytkowanym mieniem, ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do 

naprawienia szkody osobowej, albo rzeczowej. 

Zakres ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego na 

terenie RP będącą następstwem czynu niedozwolonego z rozszerzeniem o szkody: 

 

- wyrządzone przez osoby ubezpieczone, ich działaniem lub zaniechaniem, w 

związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a poniesione przez osoby 

trzecie lub jednostki na rzecz, których działały (np. Straż Miejska, OSP); 

- powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 

- wyrządzone w związku z organizowaniem wszelkiego rodzaju imprez, w tym 

imprez masowych np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych, nie 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, a organizowanych przez 

ubezpieczonego; 

- powstałe w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji/urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz sieci 

energetycznych należących do gminy; 

- powstałe w skutek zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i 

drzwiowej, a także nieszczelnych łącz budynku oraz dachu (zalaniowe), za 

które osoby ubezpieczone ponoszą odpowiedzialność; 

- powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy; 

- wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych 

jedną umową ubezpieczenia; 

- szkody z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń osobom trzecim; 

- wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty; 

- wyrządzone w pojazdach pracowników ubezpieczonego, zaparkowanych w 

miejscach, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem 

kradzieży pojazdu; 

- zatrucia pokarmowe (dotyczy prowadzonych stołówek w placówkach 

oświatowych i wychowawczych); 

- odpowiedzialność cywilną prowadzącego szatnie, z limitem 10.000 złotych   

na wszystkie zdarzenia i 1.000 złotych na jedno zdarzenie; 

- szkody z tytułu zarządzania i administrowania drogami o łącznej długości 

około 43 kilometry; 

- szkody z tytułu wypadków i chorób zawodowych w zakresie świadczeń z art. 

444 do 446 k.c., ponad kwoty wypłacone poszkodowanemu przez ZUS. 

Suma gwarancyjna wynosi 100.000 złotych do wyczerpania na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osobistą odpowiedzialność cywilną niżej wymienionych 

osób ( osoby ubezpieczone ): 

- ubezpieczającego/ubezpieczonego w charakterze zarządcy jednostki; 

- osób reprezentujących ubezpieczającego/ubezpieczonego, pełnomocników       

i wszystkich pracowników z tytułu szkód spowodowanych przez nich             

w ramach wykonywanych czynności służbowych na rzecz 

ubezpieczającego/ubezpieczonego; 

 



 23 

 

- byłych osób reprezentujących ubezpieczającego/ubezpieczonego, 

pełnomocników oraz pracowników jednostki, którzy zakończyli pracę u 

ubezpieczającego/ubezpieczonego, z tytułu szkód spowodowanych przez nich 

w ramach wykonywania czynności służbowych na rzecz 

ubezpieczającego/ubezpieczonego. 

 

Nowo zatrudnieni pracownicy są obejmowani ochroną ubezpieczeniową automatycznie. 

 

Suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 300.000 złotych (do wyczerpania). 

Zakres terytorialny: RP. 

 

Franszyza integralna: 300 PLN 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

Budżet na 2011r. wynosi około 65 mln. 

 

Wymagane klauzule: 

 wyłączenia rażącego niedbalstwa 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że ograniczenie odpowiedzialności w punkcie 

dotyczącym szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zostaje 

zmieniony na: „szkód wyrządzonych umyślnie”.  

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 

niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. 

 

 

IV. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 Dla 115 członków OSP (zgodnie z imienną listą)  

- umowa ubezpieczenia musi obejmować jednorazowe świadczenie w razie 

doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jednorazowe 

świadczenie z tytułu śmierci ustalane 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).  
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Każdy nowy członek OSP będzie automatycznie objęty ochroną na warunkach całej 

grupy od dnia członkowstwa w drużynie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu 

Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni. Jeżeli zgłoszenie nowego członka nie nastąpi w 

tym okresie, ochrona ubezpieczeniowa udzielona członkowi rozpocznie się z dniem 

zgłoszenia do ubezpieczenia. Składka za każdego nowego członka OSP będzie 

naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień ochrony ubezpieczeniowej od 

pierwszego dnia członkowstwa w drużynie. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ochrony. 

 

 

 Dla grupy skazańców i osób wykonujących pracę społecznie użyteczną, liczącej        

do 35 osób. 

Suma ubezpieczenia 10.000 złotych na osobę 

Umowa ubezpieczenia zawarta zbiorowo i bezimiennie, uwzględniająca świadczenia: 

- w przypadku śmierci ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku całkowitej niezdolności do pracy 100% sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (orzeczenie lekarza), 

- leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

 Dla grupy gości przebywających na zaproszenie Gminy Trzcianka. Grupa do 10 osób. 

Suma ubezpieczenia 40.000 zł na osobę. 

Umowa ubezpieczenia zawarta zbiorowo i bezimiennie, uwzględniająca świadczenia: 

- w przypadku śmierci ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku całkowitej niezdolności do pracy 100% sumy ubezpieczenia, 

- w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (orzeczenie lekarza), 

- leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

Wymagane klauzule: 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 

niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego. 

 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. 
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V. Ubezpieczenie pojazdów Gminy w zakresie OC/AC/NNW,                               

zgodnie z załącznikiem nr 7 (umowa generalna). 

 

Zakres ubezpieczenia:  

 

1. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 

2. następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów na terytorium RP i 

poza jej granicami (NNW). Suma na osobę wynosi 10.000,00 złotych  

3. odpowiedzialność za uszkodzenie i kradzież, pojazdu lub jego wyposażenia 

(AC/KR) obejmująca: 

- rozliczenie kosztów naprawy pojazdów – serwis/warsztat 

-  brak amortyzacji części 

- udział własny, zniesiony 

- franszyza redukcyjna – brak 

- franszyza integralna 400,- 

- udział własny w przypadku pojazdów stanowiących przedmiot leasingu lub 

wynajmu, zniesiony 

- koszty holowania do wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej 

w umowie ubezpieczenia. 

 

Umowa generalna powinna obejmować następujące postanowienia: 

 

- wyrównanie okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych z płatnością składki w dwóch ratach według następujących zasad: 

 

1) pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do ostatniego dnia roku tj do 31 grudnia 

każdego roku. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby 

miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i 1/12 składki rocznej, przy czym każdy 

rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny; 

2) druga rata składki ubezpieczeniowej stanowi różnicę pomiędzy wysokością 

składki rocznej a wysokością pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z zapisem 

pkt 1. W przypadku zawarcia do 31 grudnia każdego roku, kolejnej umowy 

ubezpieczenia OC dla dotychczas ubezpieczonych pojazdów rata składki nie 

będzie należna i jej zapłata nie będzie dochodzona przez Ubezpieczyciela. 

 

-  wyrównanie okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu dobrowolnym (AC/NNW) według 

następującej zasady: składka za ubezpieczenia dobrowolne zostanie naliczona według 

składek/stawek ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie generalnej, 

proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że składka 

za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

 

 

-  Ubezpieczyciel gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania Umowy generalnej, stawki 

za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW nie ulegną zmianie. Każdy pojazd należący 

do Ubezpieczającego i objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia 

zawartej na warunkach niniejszej Umowy generalnej z początkiem odpowiedzialności w 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy generalnej będzie ubezpieczony zgodnie ze 

składkami/stawkami określonymi w niniejszej Umowy generalnej. 
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-  nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko: 

1) osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

    domowym, 

2) osobom uprawnionym do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim. 

 

Wymagane klauzule: 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 badań technicznych 

Ubezpieczycie wypłaci odszkodowanie za zaistniałą szkodę, gdy w momencie 

powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego.  

Powyższy zapis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 

dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny 

pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń a Ubezpieczającym z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie 

niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do któregokolwiek z ryzyk: 

 dodatkowych limitów, poza wymienionymi, 

 franszyzy redukcyjnej, 

 udziału własnego. 

 

 

 

Polisy potwierdzające zawarcie umowy będą wymagane dla każdego płatnika składek 

według załącznika nr 6. 
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Załącznik nr 4 
 

 

Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia - 2012 r.  

 
     

Lp. jednostka nazwa adres  wartość   

1 Budynek Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 Budynek Przedszkola                                             Trzcianka ul. Mickiewicza 741 245,00 instalacja alarmowa 

2   Plac zabaw Trzcianka ul. Mickiewicza 39 011,00   

3 
Budynek Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 2 Budynek Przedszkola                                             Trzcianka ul. 27 Stycznia 90/92 332 558,00 

instalacja alarmowa, 
monitoring 

4   Plac zabaw Trzcianka ul. 27 Stycznia 90/92 30 192,00   

5 Budynek Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 Budynek Przedszkola                                             Trzcianka Os. Słowackiego 24a 1 279 123,00 instalacja alarmowa 

6   Plac zabaw Trzcianka Os. Słowackiego 24a  16 637,00   

7 Budynek Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 4 Budynek Przedszkola                                             Trzcianka ul. Broniewskiego 2a 386 703,00   

8   Plac zabaw Trzcianka ul. Broniewskiego 14 216,00   

9 Gminne Przedszkole Publiczne w Siedlisku Budynek Przedszkola                                             Siedlisko   126 684,00 instalacja alarmowa 

10 Gminne Przedszkole Publiczne w Siedlisku Kotłownia gazowa z wyposażeniem Siedlisko   26 000,00   

11   Plac zabaw Siedlisko   18 359,00   

12 Gminne Przedszkole Publiczne  w Runowie Lokal Przedszkola  i szopa opałowa    Runowo   21 344,00   

13   Plac zabaw Runowo   4 136,00   

14 Gminne Przedszkole Publiczne w Radolinie Budynek Szkoły                                        Radolin   15 531,00   

15   Budynek gospodarczy Radolin   4 000,00   

16   Pralnia  Radolin   1 600,00   

razem budynki i budowle - Płatnik  Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 3 057 339,00   

1 Gimnazjum Nr 1w Trzciance Budynek Szkoły       Trzcianka                       ul. Staszica 1 748 602,00 instalacja alarmowa 

2   boisko "ORLIK"     1 344 878,00   

3 Szkoła Podstawowa  w Siedlisku                          Budynek Szkoły z salą gimnastyczną Siedlisko   1 049 000,00   

4  
plac zabaw 

  103 212,00 
 

5   pomieszczenia WOK     82 632,00   

6 Szkoła Podstawowa  w Przyłękach              Budynek Szkoły                  Przyłęki   93 000,00 instalacja alarmowa 

7 Szkoła Podstawowa w Rychliku                       Budynek Szkoły                  Rychlik   353 000,00   

8   Budynek mieszkalny  Rychlik   120 000,00   

9   Budynek hydroforni Rychlik   800,00   

10   plac zabaw Rychlik   4 685,00   

razem budynki i budowle - Płatnik  Gimnazjum Nr 1 4 899 809,00   
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1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance    Budynek Szkoły                  Trzcianka                       ul. Chopina 1 120 000,00 instalacja alarmowa 

2   plac zabaw     121 916,00   

3 Szkoła Podstawowa  w Niekursku                         Budynek Szkoły   Niekursko   32 000,00   

4 Szkoła Podstawowa  w Niekursku                         Budynek gospodarczy  Niekursko   4 000,00   

5 Szkoła Podstawowa  w Nowej Wsi                   Budynek Szkoły  Nowa Wieś   36 000,00   

6   Budynek gospodarczy   Nowa Wieś   3 900,00   

7   Budynek magazynowy  Nowa Wieś   3 000,00   

razem budynki i budowle - Płatnik Szkoła Podstawowa Nr 2 1 320 816,00   

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance                   Budynek Szkoły z węzłem cieplnym Trzcianka             ul. Broniewskiego 2 425 645,00 instalacja alarmowa 

2   Ogrodzenie     23 946,00   

3   Boiska i drogi wewnętrzne     223 646,00   

4   Plac zabaw     127 564,00   

5   Boisko wielofunkcyjne      463 000,00   

6 Szkoła Podstawowa w Białej                          Budynek Szkoły          Biała ul. Radolińska 9 208 361,00   

7   Ogrodzenie Biała ul. Radolińska 9 6 464,00   

8 Szkoła Podstawowa w Łomnicy                          Budynek Szkoły          Łomnica 7   183 993,00   

9   Budynek mieszkalny  Łomnica 7   30 079,00   

10   Kotłownia olejowa Łomnica 7   87 069,00   

11   ogrodzenie Łomnica 7   9 751,00   

12 Oddział Przedszkolny - Stobno Budynek Szkoły Stobno   61 017,00   

13   Budynek gospodarczy Stobno   15 797,00   

14   Ogrodzenie Stobno   4 815,00   

razem budynki i budowle - Płatnik Szkoła Podstawowa Nr 3 3 871 147,00   

1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lokal własnościowy w SMLW T-ka Trzcianka   139 500,00   

razem budynki i budowle - Płatnik MGOPS 139 500,00   

1 Urząd Miejski Trzcianki  budynek biurowy  Trzcianka                        ul. Sikorskiego 7 1 361 000,00 instalacja alarmowa 

2   plac zabaw Trzcianka                        ul. Mickiewicza-Dąbrowskiego 28 829,00   

3   plac zabaw Trzcianka                        ul. Mickiewicza-Broniewskiego 38 561,00   

4   plac zabaw Trzcianka os.30-lecia (nowe bloki) 18 777,00   

5   plac zabaw Trzcianka os.30-lecia (stare bloki) 23 767,00   

6   plac zabaw Trzcianka os. Lelewela 15 136,00   

7   plac zabaw Trzcianka os. Leśne 20 138,00   

8   plac zabaw  Trzcianka Os. Grottgera 8 706,00   

9   plac zabaw  Trzcianka ul. Wojtyły 10 428,00   

10   plac zabaw  Trzcianka ul. Rzeczna 13 867,00   

11   plac zabaw Trzcianka ul. Lipowa 39 709,00   

12 OSP budynek remizy strażackiej Biała   40 945,00 monitoring 

13 OSP budynek remizy strażackiej Siedlisko   21 705,00 monitoring 
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14 OSP budynek remizy strażackiej Niekursko   147 757,00 monitoring 

15 OSP budynek remizy strażackiej Nowa Wieś   44 272,00 monitoring 

16 OSP budynek remizy strażackiej Stobno   31 930,00   

17 OSP budynek warsztatowo-biurowy Stobno   24 169,00   

18 OSP budynek magazynowy Stobno   6 555,00   

19 OSP budynek wiaty z dobudówką Stobno   3 699,00   

20 OSP budynek magazynu paliw Stobno   1 308,00   

21 OSP budynek magazynu paliw Stobno   1 308,00   

22 OSP budynek wagi Stobno   518,00   

23 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Biała    128 161,00   

24 Sołectwo Hangar  na szatnię - boisko Biała   3 800,00   

25 Sołectwo plac zabaw Biała    8 811,00   

26 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Biernatowo   56 000,00   

27 Sołectwo plac zabaw Biernatowo   14 936,00   

28 Sołectwo plac zabaw Dłużewo   21 390,00   

29 Sołectwo plac zabaw Górnica   17 984,00   

30 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Łomnica   35 000,00   

31 Sołectwo plac zabaw Łomnica   24 632,00   

32 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Niekursko   330 776,00   

33 Sołectwo plac zabaw Niekursko   14 936,00   

34 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Nowa Wieś   4 000,00   

35 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Nowa Wieś   5 000,00   

36 Sołectwo plac zabaw Nowa Wieś   10 797,00   

37 Sołectwo 
budynek  sali wiejskiej 

Kępa-
Pokrzywno 

  
38 142,00   

38 Sołectwo plac zabaw Pokrzywno   15 652,00   

39 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Przyłęki   30 736,00   

40 Sołectwo plac zabaw Przyłęki   19 770,00   

41 Sołectwo plac zabaw Radolin   29 240,00   

42 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Runowo   211 743,00   

43 Sołectwo plac zabaw Runowo   10 332,00   

44 Sołectwo plac zabaw Rychlik   14 936,00   

45 Sołectwo lokal sali wiejskiej Siedlisko   27 000,00   

46 Sołectwo plac zabaw Siedlisko   30 113,00   

47 Sołectwo plac zabaw Smolarnia   26 366,00   

48 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Stobno   30 000,00   

49 Sołectwo plac zabaw Stobno   26 233,00   

50 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Straduń   58 605,00   

51 Sołectwo plac zabaw Straduń   17 788,00   
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52 Sołectwo plac zabaw Teresin   9 651,00   

53 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Wapniarnia I   27 320,00   

54 Sołectwo budynek  sali wiejskiej Wrząca   46 267,00   

55 Sołectwo plac zabaw Wrząca   17 755,00   

razem budynki, budowle, place zabaw - Urząd Miejski Trzcianki 3 266 956,00   

                                                                                                                                                                                                            Ogółem 16 555 567,00   
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Załącznik nr 5 

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych i garaży do ubezpieczenia  - 2012 r. 

 
 

Lp ADRES BUDYNKU numer 
Rok 

budowy 

mieszkania gospodarcze użytkowe garaże razem 

ilość 
powierz. Suma ubezp. ilość powierz. Suma ubezp. ilość powierz. Suma ubezp. ilość powierz. Suma ubezp. S.U 

lokali 

1 Grunwaldzka  3,4         13 105,5 105 500,00             105 500,00 

2 Grunwaldzka  4 1900 3 150,26 255442,00                   255 442,00 

3 Chełmońskiego  2 1961 5 321,91 804775,00 1 13,5 13 500,00 1 32,01 54 417,00 2 27 20 250,00 892 942,00 

4 Chełmońskiego  3 1890 3 150,83 256411,00 4 42,2 42 200,00             298 611,00 

5 Chełmońskiego  4 1920 3 174,27 296259,00 6 54,6 54 600,00             350 859,00 

6 Chełmońskiego 8 1890 4 168,6 286620,00 4 31,2 31 200,00             317 820,00 

7 Chełmońskiego  9 1890 3 179,02 304334,00 5 42,44 42 440,00             346 774,00 

8 Chełmońskiego  10 1890 2 101,22 172074,00 2 23,85 23 850,00             195 924,00 

9 Koszykowa  1 1964 8 288,58 721450,00 8 96 96 000,00             817 450,00 

10 Kopernika  9 1910 10 527,71 897107,00 8 108,74 108 740,00             1 005 847,00 

11 Konopnickiej  6 1890 2 92,3 156910,00 5 43,9 43 900,00             200 810,00 

12 Konopnickiej  11,11A         11 77 77 000,00             77 000,00 

13 Konopnickiej  12 1910 2 91,65 155805,00 2 26,32 26 320,00             182 125,00 

14 Konopnickiej  19         6 48 48 000,00             48 000,00 

15 Konopnickiej  20         9 101,12 101 120,00             101 120,00 

16 Konopnickiej  30         7 38 38 000,00             38 000,00 

17 Konopnickiej  35         7 54,5 54 500,00             54 500,00 

18 Konopnickiej  55,55A         10 82,84 82 840,00             82 840,00 

19 Konopnickiej  55A 1891 2 58,48 99416,00                   99 416,00 

20 Konopnickiej  56 1905 4 184,07 312919,00 6 54,72 54 720,00             367 639,00 

21 Konopnickiej  60 1910 4 229,6 390320,00 2 30 30 000,00       2 24,5 18 375,00 438 695,00 

22 Konopnickiej 61       0,00 6 60 60 000,00             60 000,00 
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23 Konopnickiej  63       0,00 3 16,5 16 500,00       2 49,62 37 215,00 53 715,00 

24 Kościuszki  6       0,00 5 31,98 31 980,00       1 15,56 11 670,00 43 650,00 

25 Kościuszki  7       0,00 12 126,17 126 170,00       3 37,65 28 237,50 154 407,50 

26 Kościuszki  8 1890 1 82,49 140233,00 2 64 64 000,00 1 111,49 189 533,00       393 766,00 

27 Kościuszki  9       0,00 4 53,67 53 670,00       5 82,4 61 800,00 115 470,00 

28 Mochnackiego  8 1920 6 251,75 427975,00 2 26,21 26 210,00       2 39,48 29 610,00 483 795,00 

29 Orzeszkowej  1 1890 2 48,71 82807,00 2 15,2 15 200,00             98 007,00 

30 Orzeszkowej  5B 1890 1 47,97 81549,00 1 12 12 000,00             93 549,00 

31 Chopina  6 1890 5 207,28 352376,00 5 51,22 51 220,00             403 596,00 

32 Chopina  16 1890 3 116,33 197761,00 10 80 80 000,00             277 761,00 

33 Chopina  17       0,00 14 114,54 114 540,00             114 540,00 

34 Chopina 22       0,00 4 68,7 68 700,00             68 700,00 

35 Chopina  23 1910 4 127,47 216699,00 6 63,56 63 560,00             280 259,00 

36 Chopina  24 1910 4 140,52 238884,00 4 28 28 000,00             266 884,00 

37 Chopina  27   1 39,31 66827,00 1 85 85 000,00             151 827,00 

38 Chopina  40       0,00 5 58 58 000,00       1 11 8 250,00 66 250,00 

39 27 Stycznia  5       0,00 9 114,75 114 750,00             114 750,00 

40 27 Stycznia  8       0,00             2 24 18 000,00 18 000,00 

41 27 Stycznia  8,8A       0,00 15 184 184 000,00             184 000,00 

42 27 Stycznia  16       0,00 6 54,78 54 780,00             54 780,00 

43 27 Stycznia  49       0,00             1 13,5 10 125,00 10 125,00 

44 27 Stycznia  49,49A       0,00 13 158 158 000,00             158 000,00 

45 27 Stycznia  67/68       0,00 14 105,29 105 290,00       2 27,14 20 355,00 125 645,00 

46 27 Stycznia  69 1920 5 248,12 421804,00             1 11 8 250,00 430 054,00 

47 27 Stycznia  69A 1910 4 143,9 244630,00                   244 630,00 

48 27 Stycznia  69, 69a       0,00 9 110 110 000,00             110 000,00 

49 27 Stycznia  70 1870 6 284,09 482953,00 6 52,22 52 220,00       1 22,4 16 800,00 551 973,00 

50 27 Stycznia  73 1870 4 209,54 356218,00 5 45,17 45 170,00       1 16,01 12 007,50 413 395,50 

51 27 Stycznia  86 1930 2 89,33 151861,00 3 36,17 36 170,00             188 031,00 

52 27 Stycznia  103       0,00 4 50,55 50 550,00             50 550,00 

53 Wita Stwosza  2   1 70,87 120479,00 1 10 10 000,00             130 479,00 

54 Wita Stwosza  3 1920 3 149,28 253776,00 4 18,7 18 700,00             272 476,00 
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55 Wita Stwosza  7   4 145,63 247571,00 4 30 30 000,00             277 571,00 

56 Wita Stwosza  8   5 215,48 366316,00 6 60,8 60 800,00             427 116,00 

57 Wita Stwosza  12   3 142,1 241570,00 5 87,8 87 800,00       2 34,3 25 725,00 355 095,00 

58 Plac Pocztowy  8       0,00 15 159,15 159 150,00       7 119,02 89 265,00 248 415,00 

59 Plac Pocztowy  8A       0,00       1 74,7 126 990,00       126 990,00 

60 Plac Pocztowy  
12,13,  

13a 
      0,00 20 188,9 188 900,00       1 10,29 7 717,50 196 617,50 

61 Plac Pocztowy  15       0,00             1 12,4 9 300,00 9 300,00 

62 Plac Pocztowy  17       0,00 7 99,54 99 540,00       7 192,4 144 300,00 243 840,00 

63 Grottgera  5       0,00 2 18 18 000,00             18 000,00 

64 Sikorskiego  17       0,00 5 47,95 47 950,00             47 950,00 

65 Sikorskiego  20,20B       0,00 11 103,28 103 280,00             103 280,00 

66 Sikorskiego  20b       0,00             1 13 9 750,00 9 750,00 

67 Sikorskiego  21 1929 6 299,86 509762,00 6 48,28 48 280,00             558 042,00 

68 Sikorskiego  24       0,00 10 118,7 118 700,00             118 700,00 

69 Sikorskiego  25/27       0,00 1 8 8 000,00       1 17,16 12 870,00 20 870,00 

70 Sikorskiego  28       0,00             1 24,61 18 457,50 18 457,50 

71 Sikorskiego  29       0,00 1 15 15 000,00             15 000,00 

72 Sikorskiego 30 1900 3 184,25 313225,00 7 65,58 65 580,00             378 805,00 

73 Sikorskiego  32       0,00 7 41,8 41 800,00             41 800,00 

74 Sikorskiego  34       0,00 6 64 64 000,00       5 85,26 63 945,00 127 945,00 

75 Sikorskiego  35       0,00 9 131,45 131 450,00       5 60 45 000,00 176 450,00 

76 Sikorskiego  40 1890 7 309,9 526830,00 8 49,16 49 160,00           0,00 575 990,00 

77 Sikorskiego  48       0,00 4 44,79 44 790,00       1 26,64 19 980,00 64 770,00 

78 Sikorskiego  55       0,00       1 224 380 800,00       380 800,00 

79 Sikorskiego  62 1959 6 141,88 354700,00                   354 700,00 

80 Sikorskiego  66   2 110,65 188105,00                   188 105,00 

81 Sikorskiego 68   1 118,8 201960,00 1 35,3 35 300,00       1 18,48 13 860,00 251 120,00 

82 Broniewskiego  1       0,00 10 84 84 000,00             84 000,00 

83 Broniewskiego  4   5 180,04 306068,00 6 77,16 77 160,00             383 228,00 

84 Żeromskiego  1       0,00 8 272,38 272 380,00       3 82,61 61 957,50 334 337,50 

85 Żeromskiego  5 1890 3 193,2 328440,00 7 47,4 47 400,00       2 28,89 21 667,50 397 507,50 
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86 Żeromskiego  8 1895 5 201,09 341853,00 7 67,16 67 160,00             409 013,00 

87 Żeromskiego  10 1904 4 210,31 357527,00 7 76,17 76 170,00       1 12,95 9 712,50 443 409,50 

88 Żeromskiego  10A 1904 9 576,82 980594,00 10 107,53 107 530,00 1 24 40 800,00 2 26,5 19 875,00 1 148 799,00 

89 Żeromskiego  25       0,00 9 93,49 93 490,00       1 16,43 12 322,50 105 812,50 

90 Żeromskiego  32       0,00 5 63,82 63 820,00       1 18,11 13 582,50 77 402,50 

91 Żeromskiego  32A       0,00       1 501 851 700,00       851 700,00 

92 Żeromskiego  37       0,00 5 52,58 52 580,00       3 37,64 28 230,00 80 810,00 

93 Gorzowska  5       0,00       1 97 164 900,00       164 900,00 

94 Gorzowska  16       0,00 6 45,5 45 500,00             45 500,00 

95 Gorzowska  18       0,00 5 55,68 55 680,00             55 680,00 

96 Gorzowska  30       0,00 7 60,6 60 600,00             60 600,00 

97 Gorzowska  42       0,00 16 159,31 159 310,00             159 310,00 

98 Gorzowska  58 1985 8 389,43 973575,00 8 52,24 52 240,00             1 025 815,00 

99 Kręta  1,1A,1B       0,00 12 176,94 176 940,00             176 940,00 

100 Kręta  1B   4 190,37 323629,00                   323 629,00 

101 Dąbrowskiego  16       0,00 3 66,8 66 800,00             66 800,00 

102 Dąbrowskiego  35 1897 5 163,86 278562,00 6 58,7 58 700,00             337 262,00 

103 Dąbrowskiego  44       0,00 4 41,66 41 660,00       2 28 21 000,00 62 660,00 

104 Dąbrowskiego  57 1910 1 79,01 134317,00 1 163,24 163 240,00 1 17 28 900,00       326 457,00 

105 Dąbrowskiego 
59,60,  

60a 
      0,00 15 143,75 143 750,00       2 20,64 15 480,00 159 230,00 

106 Fabryczna  9       0,00 6 117,5 117 500,00       1 20 15 000,00 132 500,00 

107 Roosevelta  6 1915 6 304,48 517616,00 2 30 30 000,00             547 616,00 

108 Wieleńska  2   3 179,62 305354,00                   305 354,00 

109 Słowackiego  2       0,00 8 48 48 000,00             48 000,00 

110 Słowackiego  4       0,00 14 99,4 99 400,00             99 400,00 

111 Reymonta  1       0,00 6 40 40 000,00       1 12,6 9 450,00 49 450,00 

112 Staszica  2       0,00 11 82,51 82 510,00       1 16,33 12 247,50 94 757,50 

113 Mickiewicza  31   4 206,9 351730,00       1 1 139,00 1 936 300,00 1 21 15 750,00 2 303 780,00 

114 Mickiewicza  59       0,00 7 41,86 41 860,00       2 29,48 22 110,00 63 970,00 

115 
Za Jeziorem 1 
Ośrodek "Bajka" 

        0,00       3 1 083,80 1 842 460,00       1 842 460,00 

116 Siedlisko  62   3 94,5 160650,00 1 27,09 27 090,00             187 740,00 
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117 Siedlisko  2 1972 5 268,36 670900,00       3 168,94 287 198,00 2 36 27 000,00 985 098,00 

118 Siedlisko  4       0,00 4 38,8 38 800,00       4 76,36 57 270,00 96 070,00 

119 Przyłęki  58   2 104,41 177497,00 1 30 30 000,00             207 497,00 

120 Przyłęki  55   6 288,6 490620,00                   490 620,00 

121 Przyłęki  35       0,00 3 90,54 90 540,00             90 540,00 

122 Przyłęki  35A   2 77,37 131529,00                   131 529,00 

123 Biała         0,00 3 45 45 000,00             45 000,00 

124 Biernatowo  12   2 110,03 187051,00 1 39 39 000,00             226 051,00 

125 Biernatowo  19       0,00 2 30 30 000,00             30 000,00 

126 Biernatowo  36   3 199,77 339609,00                   339 609,00 

127 Wapniarnia 1     1 62,44 106148,00 3 20 20 000,00             126 148,00 

128 Rychlik  32   1 50,29 85493,00                   85 493,00 

129 
Dłużewo - udział 
gminy - 1/2 

01-mar   0,5 42,75 72675,00 0,5 7,6 7 600,00             80 275,00 

                                  

  Razem     226,5 10 817,66 19 518 150,00 655,5 7 139,70 7 139 700,00 15 3 472,94 5 903 998,00 88 1 498,36 1 123 770,00 33 685 618,00 
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Załącznik nr 6  

 

Zestawienie majątku Gminy Trzcianka do ubezpieczenia w roku 2012 

 

 
          

jednostka miejscowość 
programy 

komputerowe 
sprzęt 

komputerowy 
wyposażenie 

razem 
zbiory 

biblioteczne 
gotówka 
w kasie 

gotówka  
w transporcie 

lokale  
mieszkalne  
i użytkowe 

wyposażenie 
placów zabaw 

budynki 
budowle 

RAZEM 

Przedszkole Nr 1 Trzcianka 10 767,00 13 177,00 221 514,00   7 000,00 7 000,00   39 011,00 741 245,00 1 039 714,00 

Przedszkole Nr 2 Trzcianka 2 896,00 3 530,00 206 609,00   7 000,00 7 000,00   30 192,00 332 558,00 589 785,00 

Przedszkole Nr 3 Trzcianka 1 847,00   152 633,00   7 000,00 7 000,00   16 637,00 1 279 123,00 1 464 240,00 

Przedszkole Nr 4 Trzcianka 2 616,00 7 701,00 140 192,00   7 000,00 7 000,00   14 216,00 386 703,00 565 428,00 

Przedszkole Runowo      25 814,00         4 136,00 21 344,00 51 294,00 

Przedszkole Siedlisko 1 738,00 3 753,00 80 211,00   5 000,00 5 000,00   18 359,00 152 684,00 266 745,00 

Przedszkole Biała 1 707,00   78 919,00   5 000,00 5 000,00       90 626,00 

Przedszkole Radolin     19 718,00           21 131,00 40 849,00 

Płatnik - Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 21 571,00 28 161,00 925 610,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 122 551,00 2 934 788,00 4 108 681,00 

Gimnazjum Nr 1 Trzcianka 13 700,00 113 596,00 260 522,00 20 481,00 1 000,00 8 000,00     3 093 480,00 3 510 779,00 

Gimnazjum Siedlisko 3 826,00 68 175,00 107 380,00 384,00   2 000,00       181 765,00 

Szkoła Podst. Siedlisko 8 560,00 11 785,00 189 616,00     2 000,00   103 212,00  1 131 632,00 1 446 805,00 

Szkoła Podst. Przyłęki 2 293,00 63 934,00 86 979,00 2 420,00   3 000,00     93 000,00 251 626,00 

Szkoła Podst. Rychlik 1 744,00 8 538,00 63 017,00     2 000,00   4 685,00 473 800,00 553 784,00 

Płatnik - Gimnazjum Nr 1 30 123,00 266 028,00 707 514,00 23 285,00 1 000,00 17 000,00 0,00 107 897,00 4 791 912,00 5 944 759,00 

Szkoła Podst. Nr 2 Trzcianka 36 976,00 42 494,00 215 188,00 35 290,00 1 000,00     121 916,00 1 120 000,00 1 572 864,00 

Gimnazjum Nr 2 Trzcianka 15 822,00 28 204,00 140 864,00 18 007,00 500,00         203 397,00 

Szkoła Podst. Niekursko 1 800,00 3 684,00 9 505,00 77,00         36 000,00 51 066,00 

Szkoła Podst. Nowa Wieś   3 069,00 3 023,00 519,00         42 900,00 49 511,00 

Płatnik - Szkoła Podstawowa Nr 2 54 598,00 77 451,00 368 580,00 53 893,00 1 500,00 0,00   121 916,00 1 198 900,00 1 876 838,00 

Szkoła Podst. Nr 3 Trzcianka 14 005,00 216 187,00 139 372,00 14 373,00 20 000,00 20 000,00   127 564,00 3 136 237,00 3 687 738,00 

Szkoła Podst. Biała 6 820,00 61 537,00 29 684,00 15 581,00 5 000,00 5 000,00     214 825,00 338 447,00 

Szkoła Podst. Łomnica  4 787,00 78 886,00 43 387,00   5 000,00 5 000,00     310 892,00 447 952,00 

Oddział Przedszkolny - 
Stobno 

Stobno                 81 629,00 81 629,00 

Płatnik - Szkoła Podstawowa Nr 3 25 612,00 356 610,00 212 443,00 29 954,00 30 000,00 30 000,00   127 564,00 3 743 583,00 4 555 766,00 

MGOPS Trzcianka 14 040,00 6 321,00 209 765,00           139 500,00 369 626,00 

Płatnik - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 040,00 6 321,00 209 765,00 0,00 0,00 0,00     139 500,00 369 626,00 



 37 

Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 269 977,00 75 180,00 1 121 538,00   120 000,00 120 000,00     1 361 000,00 3 067 695,00 

Urząd Miejski Trzcianka, ul. Żeromskiego 4 657,00 7 645,00 52 758,00             65 060,00 

  Trzcianka, os. Słowackiego     34 931,00             34 931,00 

  Trzcianka, ul. Mickiewicza  
Dąbrowskiego     0,00         28 829,00   28 829,00 

  Trzcianka, ul. Mickiewicza-
Broniewskiego     0,00         38 561,00   38 561,00 

  
Trzcianka, os.30-lecia (nowe bloki)     0,00         18 777,00   18 777,00 

  Trzcianka, os.30-lecia (stare bloki)     0,00         23 767,00   23 767,00 

  Trzcianka, os. Lelewela     0,00         15 136,00   15 136,00 

  Trzcianka, os. Leśne     0,00         20 138,00   20 138,00 

  Trzcianka, Os. Grottgera     0,00         8 706,00   8 706,00 

  Trzcianka, ul. Wojtyły     0,00         10 428,00   10 428,00 

  Trzcianka, ul. Rzeczna     0,00         13 867,00   13 867,00 

  Trzcianka, ul. Lipowa               39 709,00   39 709,00 

  Gmina Trzcianka  
lokale mieszkalne i użytkowe     0,00       18 596 248,00     18 596 248,00 

OSP Biała      30 547,00           44 745,00 75 292,00 

OSP Siedlisko     66 227,00           21 705,00 87 932,00 

OSP Niekursko     50 785,00           147 757,00 198 542,00 

OSP Nowa Wieś     19 171,00           44 272,00 63 443,00 

OSP Stobno     26 403,00           69 487,00 95 890,00 

OSP Trzcianka     27 299,00             27 299,00 

sołectwo Biała      10 880,00   8 000,00 8 000,00   8 811,00 128 161,00 163 852,00 

sołectwo Biernatowo     11 633,00   3 000,00 3 000,00   14 936,00 56 000,00 88 569,00 

sołectwo Dłużewo     0,00         21 390,00   21 390,00 

sołectwo Górnica     3 889,00   3 000,00 3 000,00   17 984,00   27 873,00 

sołectwo Łomnica      14 984,00   6 000,00 6 000,00   24 632,00 35 000,00 86 616,00 

sołectwo Niekursko     19 610,00   8 000,00 8 000,00   14 936,00 330 776,00 381 322,00 

sołectwo Nowa Wieś     9 731,00   7 000,00 7 000,00   10 797,00 9 000,00 43 528,00 

sołectwo Kępa-Pokrzywno     23 147,00   6 000,00 6 000,00   15 652,00 38 142,00 88 941,00 

sołectwo Przyłęki     10 209,00   4 000,00 4 000,00   19 770,00 30 736,00 68 715,00 

sołectwo Radolin     27 257,00   12 000,00 12 000,00   29 240,00   80 497,00 

sołectwo Runowo     25 958,00   20 000,00 20 000,00   10 332,00 211 743,00 288 033,00 

sołectwo Rychlik     10 343,00   6 000,00 6 000,00   14 936,00   37 279,00 

sołectwo Sarcz     367,00   2 000,00 2 000,00       4 367,00 

sołectwo Siedlisko     33 728,00   15 000,00 15 000,00   30 113,00 27 000,00 120 841,00 

sołectwo Smolarnia     3 719,00   3 000,00 3 000,00   26 366,00   36 085,00 

sołectwo Stobno     43 181,00   16 000,00 16 000,00   26 233,00 30 000,00 131 414,00 



 38 

sołectwo Straduń     4 074,00   5 000,00 5 000,00   17 788,00 58 605,00 90 467,00 

sołectwo Teresin     12 812,00   3 000,00 3 000,00   9 651,00   28 463,00 

sołectwo Wapniarnia III     0,00   3 000,00 3 000,00       6 000,00 

sołectwo Wapniarnia I     4 490,00           27 320,00 31 810,00 

sołectwo Wrząca     12 338,00   3 000,00 3 000,00   17 755,00 46 267,00 82 360,00 

Płatnik - Urząd Miejski Trzcianki 274 634,00 82 825,00 1 712 009,00 0,00 253 000,00 253 000,00 18 596 248,00 549 240,00 2 717 716,00 24 438 672,00 

ogółem Gmina Trzcianka 420 578,00 817 396,00 4 135 921,00 107 132,00 323 500,00 338 000,00 18 596 248,00 1 029 168,00 15 526 399,00 41 294 342,00 
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Załącznik nr 7 
 

Gmina Trzcianka - wykaz pojazdów 

L.p. 
Nr rej.   

pojazdu 
Marka Model Rodzaj pojazdu 

Rok 

prod. 
Nr nadwozia 

Poj. 

silnika 
Ład. 

Dopu  

szczaln

a masa 

całk. 

Ilość 

miejs

c 

Okres 

ubezpieczenia 
OC NW 

AS

S 
S.U. AC 

1 PCT 13830 Skoda Fabia combi osobowy 2008 TMBFH25J383201174 1198     5 01.01.11-31.12.11 x x x 26 000 

2 PCT 22188 Opel  Astra 1,4 kat osobowy 1999 W0L0MFF19XG025296 1389     5 27.07.11-26.07.12 x x x   

3 PCT 77LE Autosan TRAMP autobus 2005 SUASW3RAP5S680647 4116   12500 42 01.01.11-31.12.11 x x   115 500 

4 PCT N049 Star 200 ciężarowy-pożarniczy 1984 38030 6842 4300   6 01.01.11-31.12.11 x x     

5 PCT 21929 Steyr 590 specjalny pożarniczy 1975 59018392115 5976 3565 8500 3 01.01.11-31.12.11 x x     

6 PIA 922H Star 266 6x6 pożarniczy 1976 5418440 5842     6 01.01.11-31.12.11 x x     

7 PIA 938H Star 244 GBA pożarniczy 1984 9281 4098     6 01.01.11-31.12.11 x x     

8 PCT 18339 
FSC-

Starachowice 
Star  183 

specjalny podnośnik do prac 

konserw.-montaż. 
1987 60095 6842 6000 10750 2 01.01.11-31.12.11 x x     

9 PCT N448 Star P-244-L pożarniczy 1980 6481 6842     8 01.01.11-31.12.11 x x     

10 PCT 2QJS Żuk A062H pożarniczy 1994 SUL00611HR0575324 2120     5 01.01.11-31.12.11 x x     

11 PCT 27798 Steyr 10S23 specjalny pożarniczy 1997 VAN1018YY68YY2072 6595 1750 13500 3 01.01.11-31.12.11 x x     

12   PGM-8   przyczepka   07-74/15/0005         01.01.11-31.12.11 x       

13       
równiarka dróg leśnych i 

polnych 
  

090KTM0827990499804/inwent

.05-50/27/0005 
        01.01.11-31.12.11 x x     

14       równiarka dróg gruntowych   05-50/27/0003         01.01.11-31.12.11 x x     

15       równiarka   05-50/27/0002         01.01.11-31.12.11 x x     

16       kosiarka   05-50/27/0010         01.01.11-31.12.11 x       

17       

równiarka dróg leśnych i 

polnych   05-50/27/0011         01.01.11-31.12.11 x       

18       równiarka do prac leśnych   05-50/27/0001         01.01.11-31.12.11 x x     

19       

równiarka dróg leśnych i 

polnych   05-50/27/0006         01.01.11-31.12.11 x x     

20       

równiarka dróg leśnych i 

polnych   05-50/27/0007         01.01.11-31.12.11 x x     

21       

równiarka dróg leśnych i 

polnych   05-50/27/0008         01.01.11-31.12.11 x x     

22   

CTH 

150TWIN 

960 61 01-81 

  kosiarka samobieżna   05-50/27/0009         01.01.11-31.12.11 x x     
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            Załącznik nr 8 

 

 

Przebieg ubezpieczenia 

 

    

Rok Ryzyko Ilość szkód 
Wypłacone 

odszkodowanie 
Ilość 
szkód 

Rezerwy 

2008 

OC działalności 1 6746,00 0 0,00 

Ogień 1 256,00 0 0,00 

Kradzież 1 512,00 0 0,00 

NNW grupowe 0 0,00 0 0,00 

OC ppm 0 0,00 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW kom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 3 7 514,00 0 0,00 

2009 

OC dział. 0 0,00 0 0,00 

Ogień 0 0,00 0 0,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

NNW grupowe 0 0,00 0 0,00 

OC ppm 0 0,00 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW kom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 0 0,00 0 0,00 

2010 

OC dział. 1 7 000,00 0 0,00 

Ogień 0 0,00 0 0,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

NNW grupowe 0 0,00 0 0,00 

OC ppm 0 0,00 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW kom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 1 7 000,00 0 0,00 

2011 

OC dział. 0 0,00 0 0,00 

Ogień 0 0,00 1 3000,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

NNW grupowe 0 0,00 0 0,00 

OC ppm 0 0,00 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW kom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 0 0,00 1 3 000,00 

Ogółem 4 14 514,00 1 3000,00 
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          Załącznik nr 9 

 

Nr sprawy: ………………………….                                                                                    
 

 

 

UMOWA (wzór) 

 

zawarta w  dniu …………… pomiędzy Gmina Trzcianka z siedzibą w Trzciance,                    

ul. Sikorskiego 7 , NIP 763-209-48-61, REGON 570 791 129, zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez : 

............................................................. 

....................................................................................................................................................... 

a Firmą ......................................................................... , 

z siedzibą w ....................................., wpisaną do KRS SR w ..................... NIP nr * .............. 

reprezentowaną przez ...........: .................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej 

treści 

 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się objąć ochroną ubezpieczeniową 

majątek i odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w zakresie ryzyk: 

 

 ognia i innych zdarzeń losowych 

 kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

 odpowiedzialności cywilnej 

 następstw nieszczęśliwych wypadków 

 komunikacyjnych. 

 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego, a opisane w 

załączniku nr 3 do SIWZ stanowią integralną część umowy i mają pierwszeństwo nad 

ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ oraz 

niniejszej umowie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających do zamówienia 

podstawowego w obowiązującym okresie ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 

20% jego wartości i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi, zgodnie z 

art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych            

( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

 

 

§ 2. 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia …………... 

do dnia …………………………… 
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2. Okres obowiązywania umowy dzieli się na 3 dwunastomiesięczne okresy 

ubezpieczeniowe: 

 

- I okres  od dnia ………... do dnia …………... 

- II okres  od dnia ………... do dnia ………….... 

- III okres  od dnia ………... do dnia …………… 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis na każdy okres ubezpieczenia w 

zakresie, o którym mowa w § 1 najpóźniej na trzy dni przed początkiem każdego okresu. 

 

4. Wykonawca uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były mu znane 

wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba, że pewne 

okoliczności zostały świadomie zatajone. 

 

 

§ 3. 

 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę za 

każdy okres, o którym mowa w § 2 ust.2 w kwocie ……………. zł. (słownie: 

……………………………………………. złotych) z uwzględnieniem poniższego: 

 

 w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym okresie 

ubezpieczenia nie przekroczy 60%, określona w ust. 1 kwota składki za II 

okres ubezpieczenia zostanie zmniejszona o 5% do kwoty …………….. zł. 

 

 w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym okresie 

ubezpieczenia nie przekroczy 60% i w drugim okresie ubezpieczenia nie 

przekroczy 60%, określona w ust. 1 kwota składki za III okres ubezpieczenia 

zostanie zmniejszona o 10% do kwoty …………….. zł. 

 

 w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym okresie 

ubezpieczenia przekroczy 80%, określona w ust. 1 kwota składki za II okres 

ubezpieczenia zostanie zwiększona o 5% do kwoty ………………. zł. 

 

 w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości brutto w pierwszym okresie 

ubezpieczenia przekroczy 80% i w drugim okresie ubezpieczenia przekroczy 

80%, określona w ust. 1 kwota składki za III okres ubezpieczenia zostanie 

zwiększona o 10% do kwoty …………….. zł. 

 

 

2. Określona w ust.1 składka ubezpieczeniowa, będzie płatna na wskazany w polisach,        

o których mowa w § 2 ust.3  numer konta Wykonawcy, przelewem w czterech równych 

ratach w następujących terminach: 

 

 I rata płatna do 20 stycznia każdego okresu 

 II rata płatna do 31 marca każdego okresu 

 III rata płatna do 30 czerwca każdego okresu 

 IV rata płatna do 30 września każdego okresu 
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3. W przypadku nieopłacenia składki w terminie, Wykonawca zobowiązany jest wezwać 

Zamawiającego do zapłaty składki z zagrożeniem, że brak wpłaty w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia nieopłaconej części składki                             

z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania. 

 

5. Składka jest stała w okresie obowiązywania niniejszej umowy, poza przypadkami 

określonymi w ust.1. 

 

6. W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia zastosowanie ma § 1 ust.3 niniejszej 

umowy. 

 

7. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 

zgłosić ten fakt Wykonawcy w celu rekalkulacji należnej składki. Zmniejszenie składki  

obowiązuje od dnia zmniejszenia przedmiotu zamówienia. 

 

8. W obu przypadkach (ust. 6 i 7) rozliczenie składki będzie dokonywane w systemie 

kwartalnym z zastosowaniem systemu pro rata temporis. 

 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o zajściu zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia 

informacji o tym zdarzeniu.  

 

2. Zamawiający zobowiązany jest pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 

przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia 

mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. 

 

3. Jeżeli niedopełnienie obowiązku wynikającego z ust. 1 lub ust. 2 nie nastąpiło z winy 

umyślnej i nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody lub rozmiaru 

szkody – nie może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia 

jego wartości. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia poinformować 

Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty 

niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, a także podjąć 

czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania zasady proporcji przy naliczaniu 

odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej 

(odtworzeniowej lub rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego 

odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości brutto. 

 

6. Wysokość szkody ustalana jest przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, 

konstrukcji i materiałów na podstawie cen rynkowych na usługi i materiały stosowanych 

na danym terenie. 

 

7. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktur lub kosztorysów netto 

powiększonych o podatek naliczony niepodlegający rozliczeniu. 
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8. W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego faktur, rachunków czy 

kosztorysów za naprawę zniszczonego czy uszkodzonego mienia, Wykonawca dokonuje 

wyceny szkody w oparciu o własny kosztorys i przedstawia go Zamawiającemu. 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej 

wypłacie odszkodowania. 

 

§ 5. 

 

Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający upoważnia w granicach udzielonego 

pełnomocnictwa, brokera ubezpieczeniowego - Krzysztof Sałata nr zezw. 265/97. 

 

§ 6. 

 

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w 

umowie w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami : 

a) w przypadku dokonania aktualizacji wartości i rodzaju mienia obejmowanego 

ubezpieczeniem w ramach umowy, wynikającej ze zmian w stanie posiadania 

Zamawiającego, 

b)  w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do 

umowy, 

c)   w przypadku objęcia usług ubezpieczeniowych stawka VAT, 

w przypadku ustawowego wprowadzenia stawki VAT na usługi ubezpieczeniowe             

Wykonawca będzie mógł w trakcie realizacji umowy podwyższyć należną wartość za 

zrealizowane świadczenie ubezpieczeniowe o wartość podatku VAT. 

 

§ 7. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 

zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz Ustawy 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej. 

 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 8. 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  
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2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art..145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy 

powinno  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9. 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

      Zamawiający                                                         Wykonawca 


