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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

I. Informacje o Zamawiającym.

Gmina Panki
reprezentowana przez Bogdana Praski – Wójta Gminy Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
tel.(34) 317 90 35, fax (34) 317 90 62
Województwo śląskie
Powiat kłobuski
NIP: 5742054525
Regon: 151398356

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku : od 7:30 do 15:30;

Adres strony internetowej: http:/ /www.bip.panki.pl

II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

 Ze strony Zamawiającego: e-mail sekretariat@panki.pl 
 p.  Magdalena  Kowalewska  –  M   Broker  Ubezpieczeniowy  Spółka  z  o.  o.  

e-mail: kancelaria@mbu.com.pl,  magdalena.kowalewska@mbu.com.pl
2.  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zachowaniem  formy  pisemnej  oraz  poczty

elektronicznej. 
Oferta  jest  składana wyłącznie  w formie pisemnej  (dokumenty  składane  do oferty
mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną). Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy
przekazują  pocztą  elektroniczną. Każda  ze  Stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
potwierdza fakt  ich otrzymania. Przesłanie  przez zamawiającego dokumentu pocztą
elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji  potwierdzenia uznane
będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące
treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje
zapytania w formie podanej w pkt. 2.

4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do zamawiającego nie później niż
do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści
złożonego  wniosku,  jednak  nie  później  niż  na  dwa  dni  przed  upływem  terminu
składania ofert.

5.  Treść  wyjaśnienia  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej
zamawiającego www.bip.panki.pl

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków,
o których mowa w pkt. 4.

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
(  dalej  BZP)   lub  SIWZ.  Dokonane  zmiany  zamawiający  zamieści  na  stronie
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internetowej.
8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 7 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły

określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny
ofert,  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  sposobu  oceny  ich  spełniania,
zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych
zmian.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  dwie części. 
11.Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Pzp  stanowiących  nie  więcej  niż  30  % wartości  zamówienia  podstawowego
określonego w niniejszej SIWZ dla każdego zadania ( zadanie nr 1 zadanie nr 2),
polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  zamówień  –  zgodnych  z
przedmiotem zamówienia podstawowego.   

12.Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP. 271.1.2017
13.Zamawiający  nie  przewiduje wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  użyciem  aukcji

elektronicznej.
14.Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami.

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  ze zm. ),  zwanej dalej
ustawą  Pzp  oraz  w sprawach  nieuregulowanych  tą  ustawą  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

2. Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  wartości
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Kod CPV: 66.51.00.00-8 
Kategoria usług – 6

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowe  ubezpieczenie  Gminy  Panki
wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie:

Zadanie 1 
a/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego,
b/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
c/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
d/ Ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
e/ Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów,
f/  Ubezpieczenie NNW  osób skazanych skierowanych na podstawie skierowania Kuratora
Zawodowego Sądu Rejonowego na wskazany okres do wykonywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne.
w okresie: 36 miesięcy w terminie: od 01.02.2017 r. do 31.01.2020r.

Zadanie 2
Ubezpieczenia  komunikacyjnego  (OC,  NNW,  AC/KR,  Ass.),  zgodnie  z  terminami
wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ - wykaz pojazdów. 
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Polisy winny być wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami
wskazanymi w załączniku 
nr 8.
Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w 
załączniku nr 8 do SIWZ- 31.01.2020r. 

Jednostki organizacyjne:

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3 SIWZ. Opis ten 
zawiera wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz 
informacje szczegółowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania opisującego przedmiot 
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

2.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dwa zadania –
zadanie 1,  zadanie 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość zadań.
Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać
udzielone temu samemu Wykonawcy.

Uwaga: zapisy niniejszej SIWZ dotyczą  wszystkich zadań (zadania 1,  zadania
2) jeśli nie zastrzeżono inaczej.

 Wszelkie  rozliczenia  wynikające  z  niniejszej  umowy  ubezpieczenia  a  w
szczególności  związane  z  dopłatą  składek  oraz  zwrotem  składek  oraz  innych
rozliczeń,  dokonywane  będą  w  systemie  pro  rata  (za  każdy  dzień)  ochrony
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia.

 Polisy będą wystawiane oddzielnie  na każdy okres rozliczeniowy. Przed upływem
terminu  każdego  okresu  rozliczeniowego  Zamawiający  przygotuje  uaktualnione
dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia.
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 Polisy na kolejne okresy rozliczeniowe będą wystawiane z uwzględnieniem zmian w
przedmiocie  ubezpieczenia  przekazanych  przez  Zamawiającego  oraz  składek  
dostosowanych do aktualnych sum ubezpieczenia zgodnych z obowiązującą ofertą 
(formularzem ofertowym).

 Zamawiający  w  trakcie  trwania  umowy  ma  prawo  zmiany  wartości  księgowej
brutto  (początkowej)  na  wartość  odtworzeniową  (dotyczy  budynków),  wszelkie
rozliczenia wynikające z przeszacowania wartości rozliczane będzie w systemie pro
rata na warunkach i składkach zgodnych z obowiązującą umową.

 Nie ma zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. 
 Spory  wynikające  z  umów ubezpieczenia  będą  rozpatrywały  sądy  właściwe  dla

siedziby Zamawiającego. 
          
Powyższe dotyczy wszystkich ryzyk ujętych w SIWZ.

 Ubezpieczeniem objęte są jednostki wymienione w pkt. 2 SIWZ wraz ze wszystkimi
lokalizacjami, bez względu na przemieszczania pomiędzy różnymi lokalizacjami.

 Jeżeli  ogólne  warunki  ubezpieczenia  dotyczące  danego  rodzaju  ubezpieczeń
zawierają  postanowienia  korzystniejsze  dla  Zamawiającego  niż  określone  w
niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  stosowane  będą
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

 Podane sumy gwarancyjne i limity odnoszą się do rocznego okresu. Ubezpieczyciel
wystawi polisy zgodnie ze wskazaniami z pkt. 4 SIWZ.

 Termin  wypłaty  odszkodowania  nie  będzie  uzależniony  od  zakończenia
prowadzonego postępowania karnego w danej sprawie.

 W razie zmiany stanu faktycznego w zakresie posiadanego (użytkowanego) mienia
podanego  w  SIWZ  do  ubezpieczenia   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
rezygnacji z ubezpieczenia tego składnika mienia.

 Zgłoszenie szkody – po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca wybrany do
realizacji  zamówienia  publicznego  jest  zobowiązany  do  podania  osób
odpowiedzialnych za likwidację szkód.

 Obsługa  umów  ubezpieczenia  wykonywana  będzie  przez  brokera
ubezpieczeniowego:  M  Broker  Ubezpieczeniowy  Sp. z o.  o.  :  biuro  85-022
Bydgoszcz ul.  Gdańska 143/8 reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z
Wykonawcą.

2.4 Definicje klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową

1. KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym przez winę Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego będącego osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną należy rozumieć winę osoby  lub  organu  wieloosobowego,  które  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  lub  statutem  zarządzają  ubezpieczoną  jednostką.
Jednocześnie  Ubezpieczyciel  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  w  wyniku  rażącego
niedbalstwa  (ze  względu  na  brak  normatywnej  definicji  rażącego  niedbalstwa,  przez
rażące niedbalstwo Zamawiający rozumie szeroko pojęte zachowanie noszące znamiona
oczywistego,  elementarnego  niedbalstwa,  niezachowania  staranności  przeczącego
regułom przezorności).

3. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
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się, że w przypadku do  ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w
art. 816 kodeksu cywilnego.

4. KLAUZULA STEMPLA POCZTOWEGO/BANKOWEGO
Ustala się, z  zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego
dokonanej zapłaty uwidocznioną w przelewie bankowym lub pocztowym lub  datę
obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego, o ile stan środków na rachunku
bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie płatności.

5. KLAUZULA RATALNA
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez

Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie
może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki.
Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca
wysokości nieopłaconych rat składki.

6. KLAUZULA PROLONGACYJNA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala
się, że jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to
brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie
przewidzianym  w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia
przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,  ani
zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.
W sytuacji opisanej powyżej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty
składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej
raty w wyżej wymienionym terminie, ubezpieczyciel może  zawiesić ochronę
ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.

7. KLAUZULA 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 Ubezpieczyciel przed
zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych   
w art. 816 kodeksu cywilnego.

8.  KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  I
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych  i  przeciw
kradzieżowych ubezpieczonego majątku uznaje za wystarczający do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej  i  wypłaty  odszkodowania.  Ubezpieczycielowi  przysługuje  prawo
przeprowadzenia lustracji w poszczególnych lokalizacjach. Jeżeli podczas lustracji zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin
na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. 
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9. KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA
Ochrona  ubezpieczeniowa  zostaje  zachowana  mimo  przeniesienia  własności
ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  lokalizacjami  jednostek  lub  przeniesienia  własności
ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
oraz  w  przypadku  przeniesienia  własności  mienia  na  bank,  Ubezpieczyciela  lub  inny
podmiot – jako zabezpieczenie wierzytelności. 

10. KLAUZULA PRZECHOWYWANIA MIENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek zalania mienia od

podłoża w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli
mienie to było składowane na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

11. KLAUZULA LOKALIZACJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczający udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach
ubezpieczenia na terenie RP.  Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez
każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i
antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już
Ubezpieczającemu.
Limit na jedną i wszystkie lokalizacje w okresie ubezpieczenia w wysokości 5.000.000zł

12. KLAUZULA POŁĄCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się że w przypadku wykupienia Ubezpieczającego przez inny podmiot lub połączenia z
innym podmiotem, nowy właściciel lub nowo powstały podmiot wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie minimum 30  dni od jej zajścia.
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem
wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem
składki pro rata za dzień. 
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot
posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i
rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ
zmianie.

13.  KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA MIENIA NABYTEGO PO ZEBRANIU
DANYCH
Ubezpieczyciel  obejmie  automatyczną  ochroną  ubezpieczeniową  nowo  nabyte  środki
trwałe  lub  środki,  których  wartość  wzrosła  wskutek  modernizacji,  inwestycji  itp.  w
których  posiadanie  wszedł  po  zebraniu  danych  do  ubezpieczenia,  jednocześnie  przed
okresem ubezpieczenia wyznaczonym w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla tego mienia
rozpoczyna  się  od  początku  okresu  ubezpieczenia  wyznaczonego  w  SIWZ.  
Zgłoszenie nowo nabytych środków trwałych bądź inwestycji do ubezpieczenia odbędzie
się w terminie trzech miesięcy od początku okresu ubezpieczenia wyznaczonego w SIWZ.
Rozliczenie  przedmiotowej  klauzuli  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  dostarczenia  przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  stosownych wykazów.
Limit  odpowiedzialności  :  nie  więcej  niż  20%  wartości  mienia  określonego  w
szczegółowych wykazach będących załącznikiem do SIWZ.

14. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że:
- nowo nabyte (także na podstawie listu przewozowego lub dokumentu odbioru przed
wystawieniem  faktury),  środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem
zgodnie z umową ubezpieczenia, 
-  wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek
dokonanych inwestycji, 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili dostarczenia do siedziby Ubezpieczonego
(także  na podstawie  listu  przewozowego lub dokumentu odbioru  przed wystawieniem
faktury),  a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od
chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona
ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie
ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub
wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą
zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte
mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w
tym prób i testów).
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 
- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do kwoty  3.000.000,00 zł
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 200.000,00 zł
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w
ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego
półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia
w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 
W  przypadku,  gdy  w  okresie  ubezpieczenia  suma  ubezpieczenia  mienia  ulegnie
zmniejszeniu  wskutek  jego  zbycia,  rozbiórki,  zezłomowania,  likwidacji  bądź  obniżenia
wartości środka Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując zasady określone dla
rozliczenia wzrostu wartości  środków trwałych.Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy
kwoty 1.000.000,00 zł Ubezpieczyciel nie naliczy z tego tytułu składki.

15. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się, że w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego podmiotów zależnych,
Ubezpieczyciel automatycznie udzieli ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach
istniejących umów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przekazania przez Ubezpieczającego
informacji o zmianie w terminie 30  dni od jej zajścia. Każda ze stron umowy
ubezpieczenia będzie mogła wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w odniesieniu do
nowopowstałego podmiotu w terminie 30 dni od wydzielenia podmiotu. 
Warunkiem udzielenia automatycznej ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot zależny
posiadał analogiczny profil działalności jak podmiot z którego się wydzielił, a stan i rodzaj
posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie.

16.  KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY
UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
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ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się, że po  wypłacie  odszkodowań  Ubezpieczyciel  przywróci  automatycznie  pierwotną
sumę  ubezpieczenia  (doubezpieczenie).  Ubezpieczający  nie  będzie  zobowiązany  do
dopłaty  stosownej  składki,  wynikającej  z  automatycznego  pokrycia  konsumpcji  sumy
ubezpieczenia.
Klauzula  nie  dotyczy  mienia  ubezpieczonego w systemie  na  pierwsze  ryzyko,  limitów
odpowiedzialności, nie dotyczy również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

17. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA 
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się
że  ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje   tzw.  przezorną  sumę  ubezpieczenia,  którą
rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów
adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których
suma ubezpieczenia  jest  niewystarczająca  ze  względu na poniesione  koszty związane
z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania  do  przedmiotów  ubezpieczenia  obejmowanych  ochroną  w  systemie  na
pierwsze  ryzyko.  Limit  odpowiedzialności  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia wynosi:  1.000.000,00 złotych.

18.  KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU,  STRAJKÓW,  ROZRUCHÓW,  ZAMIESZEK
SPOŁECZNYCH.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu  w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim
następstwem aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.
Przez akty terroryzmu/destabilizacji rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na
celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego
dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się: 
a)   działanie  osoby  lub  grupy  osób  w  celu  wymuszenia  żądań  ekonomicznych  lub
politycznych, powodujące zakłócenia porządku publicznego,
b)   działanie  legalnie  ustanowionej  władzy  zmierzające  do  przywrócenia  porządku
publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
c)  umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu
wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
d)  działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej
w celu zminimalizowania skutków takich działań; 
e) zamieszki - jako gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone
przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,
f)  rozruchy  -  jako  gwałtowne  demonstracje  grupy  osób,  które  nie  mieszczą  się  w
kategorii  zamieszek.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego jak również szkody będące
następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub
stanu  wyjątkowego,  powstania  zbrojnego,  rewolucji,  a  także  z  przejściowej  lub
bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania
lub zajęcia mienia przez prawomocne władze. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia:1.000.000,00 zł.
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Franszyza redukcyjna: 3 000,00zł

19. KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD
W każdym przypadku określania w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na

zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony
o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.

20. KLAUZULA 72 GODZIN
Ubezpieczyciel potwierdza, iż szkody powstałe w przedziale 72  godzin będą

traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału
własnego zostanie odjęta od kwoty każdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej
szkody tylko jeden raz.

21. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane
koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Powyższe koszty
są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli 500.000,00 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę  w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia. 
Jeżeli koszty wymienione w powyższej klauzuli zostały poniesione na pisemne polecenie
ubezpieczyciela  wówczas  koszty  te  zostaną  zwrócone  w  całości,  nawet  jeżeli
odszkodowanie  za  szkodę  w  mieniu  powiększone  o  te  koszty  przekraczają  limit
odpowiedzialności przewidziany dla tej klauzuli.

22. KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 

23. KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom
zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony
zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu określenia
przyczyny, rozmiaru i  zakresu szkody za którą Ubezpieczyciel  zobowiązał się wypłacić
odszkodowanie na mocy powyższych warunków pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta
było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.
Brak  sprzeciwu  Ubezpieczyciela  na  zapytanie  odnośnie  powołania  rzeczoznawcy  w
terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.
Limit  odpowiedzialności:   100.000,00  zł   na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia.

24. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że:
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w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości
świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj.
bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze
Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z
warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody
oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających
wymianie.

25. KLAUZULA SZYBKIEJ LIKWIDACJI SZKÓD
W przypadku szkody w  sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do

pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna,
serwer, sprzęt medyczny itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela
może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego,
którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania
jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej
likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela
elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

26. KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci
poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego
wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części
szkody. 

27. KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE 
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się,  że  zapisane  w  umowie  ubezpieczenia  skutki  niezawiadomienia  Ubezpieczyciela  o
szkodzie     w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji,
kiedy  niezawiadomienie  w  terminie  miało  wpływ  na  ustalenie  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 

29. KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT 
Z zachowaniem pozostałych nie  zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
wypłata  odszkodowania  nastąpi  według  wartości  uwzględniającej  podatek  VAT,  pod
warunkiem,  iż  suma  ubezpieczenia  będzie  również  zawierała  ww.  podatek,  a
Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. Wykonawca wypłaca
odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury.

30. KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW 
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia  i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala
się,  że  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania  wycieków z  instalacji
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wodno-kanalizacyjnej  oraz  usunięcia  skutków  takich  poszukiwań  maksymalnie  do
wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

31. KLAUZULA NIEZMIENNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia  i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala
się, że Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu
faktycznego po zaistnieniu  szkody,  jeżeli  wymagają  tego względy bezpieczeństwa lub
konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności.

32. KLAUZULA  UBEZPIECZENIA  KOSZTÓW  USUNIĘCIA  POZOSTAŁOŚCI  PO
SZKODZIE 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane
koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową
ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z
kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem,
składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego
montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Ochrona
ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub
gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia. 
Limit  odpowiedzialności:  500.000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia

33. KLAUZULA RESTYTUCJI MIENIA
W  przypadku  wystąpienia  zdarzenia  objętego  zakresem  ubezpieczenia,

Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się restytucją mienia.
Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 4
dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu. Brak weryfikacji przez Ubezpieczyciela
w terminie 4 dni roboczych uważa się za akceptację dostarczonego kosztorysu.

34. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia  i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala
się, że Ubezpieczony ma możliwość rezygnacji z naprawy, zakupu lub odbudowy mienia
zniszczonego  lub  uszkodzonego.  Może  też  podjąć  decyzję  dotyczącą  odbudowy
zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji lub też wykorzystać naprawione,
odbudowane  lub  zakupione  mienie  w  celach  innych  niż  dotychczas.  Ubezpieczyciel
zobowiązuje się nie ograniczać odszkodowania i  nie uchylać się od odpowiedzialności.
Odszkodowanie  wypłacane  będzie  tak  jakby  nastąpiło  zastąpienie  mienia  nowym lub
naprawą lub odbudową. 

35. KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że zezwala się, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do
poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania
Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z
zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty,
którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone
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mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

36. KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia  i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala
się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego
nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane
będzie do wysokości  ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych
parametrach  technicznych  i  wydajności.  W  żadnym  wypadku  odszkodowanie  nie
przekroczy sumy ubezpieczenia  przyjętej  w umowie ubezpieczenia dla  danego środka
trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.

37. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że:  w  przypadku  zniszczenia,  uszkodzenia  lub  utraty  na  skutek  zdarzenia  objętego
zakresem ubezpieczenia  dokumentacji  (produkcyjnej,  archiwalnej  lub  finansowej  itp.)
oraz nośników, na których dokumentacja była zawarta Ubezpieczyciel  zobowiązuje się
pokryć koszty związane z  oczyszczeniem, odtworzeniem, odgrzybieniem lub osuszeniem,
itp.  
Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł

38. KLAUZULA KOSZTÓW AKCJI RATOWNICZEJ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel  pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane
koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej,
firmy restytucyjnej poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z
zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia.  Powyższe koszty  są
zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Powyższe koszty
są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia. 
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. 
Jeżeli koszty wymienione w powyższej klauzuli zostały poniesione na pisemne polecenie
ubezpieczyciela  wówczas  koszty  te  zostaną  zwrócone  w  całości,  nawet  jeżeli
odszkodowanie  za  szkodę  w  mieniu  powiększone  o  te  koszty  przekraczają  limit
odpowiedzialności przewidziany dla tej klauzuli.

39. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala
się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na
podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną
ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz  mienia,  poniesione w wyniku zagrożenia
aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to
będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

 transportem osób, 
 transportem mienia, 
 magazynowaniem/przechowywaniem mienia  w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych, 
 dozorem mienia sprzętu przez wyspecjalizowane podmioty, 
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 pobytem ewakuowanych osób  w zastępczych placówkach w okresie do
jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu
jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100,00 zł za dobę. 

Ubezpieczyciel  pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,  władz
Zamawiającego  lub  innej  uprawnionej  do  tego  instytucji  oraz odbywała się pod
kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
200.000,00 zł 

40. KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogól-

nych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
:
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepię-

cia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek
innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 

2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekra-
czający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem od-
powiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczni-
ków przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry). 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska we-
wnętrzne wynikłe z normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczo-
nego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody po-
wstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
1.000.000,00 zł  

41. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem
w miejscu ubezpieczenia  drobnych prac  remontowo-budowlanych,  na które zgodnie z
prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że
ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub
konstrukcji dachu.
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł

42. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy
budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości
bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w
ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie
obejmuje szkód w obiektach:
- nie posiadających odbioru końcowego robót, dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

Strona 14



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

Franszyza redukcyjna : 500,00 zł.  

43. KLAUZULA DEWASTACJI (WANDALIZMU)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia, ustala się:

 niniejszą klauzulą objęte są wszystkie składniki majątku (z wyłączeniem wartości
pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji;

 przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie;

 odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do
limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie;

Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę
uzupełniającą.
Limit  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi  200.000,00  zł  z  podlimitem  dla  szkód
powstałych w skutek pomalowania ( graffiti ) w wysokości 50.000,00 zł

44.  KLAUZULA  UBEZPIECZENIA  DODATKOWYCH  KOSZTÓW  PRACY  W
GODZINACH  NADLICZBOWYCH,  NOCNYCH,  W  DNI  WOLNE  OD  PRACY  ORAZ
FRACHTU EKSPRESOWEGO
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą
w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie
zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie
wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej
klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit  odpowiedzialności:   100.000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia.

46. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD
STŁUCZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia,  rozbicia,
porysowania,  dewastacji,  wandalizmu  i  wszelkich  innych  uszkodzenia  szyb  i  innych
przedmiotów  szklanych  oraz  wykonanych  z  pleksy  (dotyczy  wiat  przystankowych)
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli (w tym także przystanków
autobusowych) oraz szyb, okien wystawowych, drzwi, witryn, neonów, reklam świetlnych,
gablot  i  innych  przedmiotów,  szyb  specjalnych  (antywłamaniowych,  płyt  szklanych
warstwowych, innych), szklanych przegród ściennych, osłon boksów, kabin, .
Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  również  koszty  transportu  i  w  uzasadnionych
przypadkach  –  ustawienia  rusztowań,  bądź  najmu  odpowiedniego  sprzętu  (dźwigi,
podnośniki itp.).
Limit odpowiedzialności: 20.000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Udział własny oraz franszyza redukcyjna zniesione.

47. KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia
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zewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach,
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. 
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

48. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU (mini Cargo)
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień

ogólnych warunków ubezpieczenia  i  innych postanowień umowy ubezpieczenia,  ustala
się, że: 
ochroną ubezpieczenia objęte są środki trwałe lub środki obrotowe będące własnością
Zamawiającego bądź będące w jego  posiadaniu na podstawie tytułu prawnego podczas
transportu na obszarze RP. Dotyczy także tej samej miejscowości oraz tej samej posesji.
Ubezpieczeniem nie są objęte  jakiekolwiek szkody powstałe  podczas lub w związku z
transportem  dokonywanym  przez  osoby  trzecie  na  podstawie  jakichkolwiek  umów
cywilnoprawnych,  w  szczególności  umów  przewozowych,  spedycyjnych  lub  umów  o
świadczenie usług logistycznych.
Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  szkody  powstałe  wskutek  następujących  zdarzeń
losowych:
-  pożar,  bezpośrednie  uderzenie  pioruna,  eksplozja,  upadek  statku  powietrznego,
huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie
się  ziemi,  uderzenie  pojazdu,  huk  ponaddźwiękowy,  dym  i  sadza,  upadek  drzew,
budynków lub budowli;
- wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
- rabunek,
- kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
- kradzież z włamaniem
- wszelkie szkody powstałe wynikłe z przenoszenia. 
W  odniesieniu  do  szkód  powstałych  wskutek  kradzieży  mienia  wraz  ze  środkiem
transportu  lub  kradzieży  z  włamaniem,  Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  tylko
wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na
terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz
całodobowo dozorowanym.
Za  początek  transportu   uważa  się  moment  rozpoczęcia  załadunku  ubezpieczonego
mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.
Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 2 mających miejsce
podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte  ubezpieczeniem.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
-  powstałe  wskutek  niewłaściwego  załadowania  lub  oznakowania,  opakowania
niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku;
-  powstałe  wskutek  nieprawidłowego  zamocowania  lub  rozmieszczenia  ładunku  w
pojeździe;
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości
lub objętości;
- powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami
lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub
użycia  przez  tę  osobę  środków  farmaceutycznych  lub  leków  po  użyciu,  których
przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
-  obrazów  i  wszelkich  innych  dzieł  sztuki  (chyba,  że  wymienione  przedmioty
zabezpieczone są w sposób odpowiedni dla przewozów dzieł sztuki).
Limit  odpowiedzialności:  200.000,00  zł   na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna:  500,00 zł dla każdej szkody 
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49. KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień

umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i  sprzęt
elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :
- działaniem człowieka,
- wadami produkcyjnymi,
- przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
-  działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby
trzecie,
- wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych
podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
-  przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję,
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
-  w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
-  w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
- spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia, 
- wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści w postaci utraty zysku 
Limit odpowiedzialności : 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : zniesiona

50. KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostają   wszelkie  szkody  spowodowane

niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego: np. szkody powstałe wskutek wszelkich
przepięć, przetężeń, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, zaniku napięcia, zwarć,
spięć,  spowodowane indukcją  prądu elektrycznego lub wzbudzania  się  niszczących sił
elektromagnetycznych, przegrzania, uszkodzenia izolacji, okopcenia, zwarcia uszkodzenia
instalacji itp. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju maszynach,
urządzeniach i  instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach
energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych. 
Z  zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej  regulowanego  niniejszą  klauzulą  wyłączone  są
szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek
prawidłowego  zadziałania  (np.  przepalenie  wkładek  topikowych,  bezpieczników,
wyłączników).
Limit  odpowiedzialności  500.000zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia.
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51.  KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU RUCHOMEGO POZA MIEJSCEM
UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe
w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych)
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
 w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie

istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
 sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

55. KLAUZULA  ODSTĄPIENIA OD PRAWA REGRESU
Ubezpieczyciel  zrzeka  się  prawa  do  regresu  w  stosunku  do  osób  za  które
Ubezpieczający /Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone przez te
osoby. 
Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę
umyślnie.

56. KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie  zmienionych niniejszą  klauzulą  postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,ustala się, że zakres
ubezpieczenia  zostaje  rozszerzony  o  szkody  powstałe  w  związku  z  prowadzeniem w
miejscu ubezpieczenia na ubezpieczonym mieniu :
a) prac ziemnych,b) prac remontowych,  montażowych,  naprawczych,  konserwacyjnych
itp.,
c) robót budowlanych,
d)   prób i testów w mieniu na którym bezpośrednio prowadzone są ww prace jak i w
mieniu nie objętym zakresem tych prac ( w  mieniu otaczającym).
Klauzula  dotyczy  również  prac/  robót  budowlanych  na  które   zgodnie  z  prawem
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz robót ziemnych. 
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł

Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile

nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego

korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z

owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy

w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Załącznik nr 6 zawiera dodatkowe informacje do oceny ryzyka. 

Ilekroć  w SIWZ mowa jest  o  Ubezpieczycielu  Zamawiający  ma na  myśli  Wykonawcę
zamówienia publicznego.
Ilekroć w SIWZ mowa jest  o Ubezpieczającym, Ubezpieczonym  Zamawiający ma na
myśli Gminę Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi.

3. ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ
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Zakres  opisany  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczeń  (wraz  z  rozszerzeniami)  jest
zakresem  minimalnym,  obligatoryjnym.  Wszelkie  rozszerzenia  zakresu,  wynikające  z
ogólnych  warunków  ubezpieczeń  zostają  automatycznie  włączone  do  ochrony
ubezpieczeniowej.

Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

3.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA I KONTRAKTOWA
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  wypadki  ubezpieczeniowe,  które  zaszły  w okresie
ubezpieczenia  oraz  zgłoszenie  roszczenia  z  tego  tytułu  nastąpiło  przed  upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy
uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy, czyste straty finansowe (rozumiane jako uszczerbek majątkowy, nie
będący szkodą osobową lub rzeczową). 
W przypadku szkód na osobie ochroną objęty jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia
oraz  utraconych  korzyści  poszkodowanego,  które  mógłby  osiągnąć  gdyby  nie  doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa- rozumiana jako następstwo utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
w  tym  także  utracone  korzyści  poszkodowanego,  które  mógłby  osiągnąć,  gdyby  nie
nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. 
Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych wymienionych  w pkt.  2
SIWZ oraz w załącznikach jak i każdej lokalizacji, w której prowadzona jest działalność,
bez względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł 

Zakres ubezpieczenia:  odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) za szkody
wyrządzone  na  terytorium  RP  (z  włączeniem  odpowiedzialności  wskazanej  w  dalszej
części opisu zakresu  ubezpieczenia) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu
posiadanego,  użytkowanego  i/lub  administrowanego  mienia,  wykorzystywanego  w  tej
działalności w Gminie Panki wraz z  podległymi jednostkami  w tym odpowiedzialność z
tytułu następstw szkód związanych z przeniesieniem ognia. 
Rozszerzona o Odpowiedzialność Cywilną za  szkody z tytułu wypadków przy
pracy  (OC pracodawcy);  z   podlimitem  350.000,00zł   na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia,  (odszkodowanie  wypłacane  jest  ponad  kwotę  świadczeń  należnych
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych). 

W rozumieniu treści niniejszej klauzuli za pracownika uznaje się także osoby zatrudnione
na  umowy  cywilno-prawne  w  związku  z  wykonywaniem  przez  nich  pracy  na  rzecz
Ubezpieczającego,  a  także  osoby  za  które  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  na
podstawie  stosunku  prawnego  łączącego  strony,  w  szczególności  za  studentów  oraz
uczniów  odbywających  praktyki  zawodowe  jak  również  wolontariuszy  i  stażystów,
praktykantów,  osób  skierowanych  do  prac  interwencyjnych  z  urzędu  pracy,  osób
skierowanych do prac publicznych i społecznie użytecznych;

Odpowiedzialność Cywilna zostaje ponadto rozszerzona o:
 odpowiedzialność za  szkody  powstałe  w  następstwie  awarii,  działania  i

eksploatacji  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania  i
gazowych, oraz związanych z dostarczanie i przetwarzaniem energii elektrycznej na
potrzeby własne zamawiającego, w związku z użytkowaniem przez Zamawiającego
urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze;

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także pracownikom
w związku z remontem, rozbudową, modernizacją budynków;
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 odpowiedzialność za  szkody  powstałe  w  związku  z  przedostaniem  się
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu w także wszelkie koszty
związane  z  usunięciem,  oczyszczeniem  i  utylizacją  jakichkolwiek  zanieczyszczeń,
zwłaszcza wyrządzone w związku z  zarządzaniem drogami  publicznymi,  a  także z
tytułu gospodarki odpadami, podlimit 200.000,00zł;

 odpowiedzialność   za  szkody  wyrządzone  przez  pojazdy  niepodlegające
obowiązkowemu  ubezpieczeniu  OC  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych;  podlimit
500.000,00zł;

 odpowiedzialność za  szkody  w  pojazdach  pracowników  (odpowiedzialność
deliktowa); podlimit 100.000,00zł

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym także w
zakresie zarządzania drogami publicznymi bez prawa do regresu; 

 odpowiedzialność  za szkody  wyrządzone  podczas  podróży  służbowych
pracowników, również poza granicami RP- podlimit 100.000,00zł,

 odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci, młodzieży,
podopiecznych,  wychowanków poza placówkami  wskazanymi  w SIWZ,  na terenie
kraju i poza jego granicami- podlimit 100.000,00zł,

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/podopiecznym
w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w
placówkach oświatowych, wychowawczych oraz poza tymi placówkami, 

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych
z posiadaniem, prowadzeniem, administrowaniem, utrzymaniem w należytym stanie
placów  zabaw,  boisk  sportowych,  parkingów,  drzewostanów,  parków,  ścieżek
rowerowych, kładek, szaletów publicznych, terenów przedmiotu dzierżaw, cmentarzy
(dotyczy  również  rad  sołeckich),  obiektów  sportowych  i
rekreacyjnych,stadionów,siłowni na powietrzu,  itp.

 odpowiedzialność  za szkody za rzeczy przyjęte do przechowywania (szatnie),
podlimit  50.000  zł  na  wszystkie  zdarzenia,  i  10.000  zł  na  jedno  zdarzenie  w
odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych, 

 odpowiedzialność za  szkody  wyrządzone  uczestnikom  z  tytułu  organizacji
imprez niezależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w
zakresie  nie  objętym  obowiązkowym  ubezpieczeniem,  z  włączeniem
odpowiedzialności  z  tytułu  organizacji  imprez  z  użyciem  materiałów
pirotechnicznych: podlimit 500.000,00 zł, 

 odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu administrowania utrzymania w 
należytym stanie dróg, ulic poboczy i chodników (budowa, przebudowa, remont,

utrzymanie  i  ochrona  dróg  oraz  drogowych  obiektów  inżynierskich)  za  szkody  
powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w Ustawie z dnia 21

marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 z późn. zm.),
głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, (łączna długość
dróg Zamawiającego: 41.071 m zgodnie z wykazem dróg-załącznik nr 8 do SIWZ)
a w szczególności:
 spowodowane  złym  stanem technicznym jezdni,  pobocza  chodników,  obiektów

mostowych  i  przepustów  drogowych  wynikającym z  uszkodzeń  nawierzchni  w
postaci ubytków, wyrw, kolein, przełomów zapadnięć części jezdni itp.

 wyrządzone  w  związku  z  zimowym  utrzymaniem  jezdni,  chodników  (śliskość
nawierzchni),  letnim  utrzymaniem  czystości  jezdni  i  chodników  (stanem
nawierzchni  chodników,  jezdni  spowodowanym  zaśmieceniem,  porzuceniem
przedmiotów i materiałów oraz namułami),

 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) oraz
zadrzewieniem pasa drogowego,

 spowodowane uszkodzeniami włazów kanalizacji deszczowej,
 spowodowane brakiem uszkodzonych odcinków dróg, poboczy, chodników,
 spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg ,konserwacji,  lub

wadliwego  funkcjonowania  sygnalizacji  świetlnej, pod  warunkiem  oznakowania
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tych miejsc zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach
oraz innymi aktualnymi przepisami,

 spowodowane nieodpowiednim oznakowaniem ulic poboczy i chodników,
 powstałe  wskutek  śliskości  wynikłej  z  rozlania  przez  poruszające  się  pojazdy

płynów i smarów oraz nienależycie działającymi urządzeniami odprowadzającymi
wodę z dróg i chodników,

 spowodowane  w  związku  z  nienormatywną  skrajnią  pionową  i  poziomą
spowodowaną zadrzewieniem,

 spowodowane złym stanem technicznym mostów, wiaduktów, itp. 
 spowodowane  robotami  konserwacyjnymi,  interwencyjnymi  i  remontami

cząstkowymi  wykonywanymi  siłami  własnymi  oraz  poprzez  jednostki
zamawiającego,

 spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, (w tym uszkodzenie
pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg),

 spowodowane prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, w
tym  wszelkie  uszkodzenie  lub  zniszczenie  upraw,  nasadzeń  i  urządzeń  na
posesjach przyległych do pasa drogowego.

 odpowiedzialność za  zatrucia  pokarmowe  –  salmonella,  czerwonka  i  inne
zatrucia przenoszone drogą pokarmową (dotyczy prowadzonych stołówek, zbiorowego
żywienia,  dotyczy  także  organizowanych  imprez  okolicznościowych,  punktów
wydawania posiłków dla podopiecznych, itp);  z podlimitem 500.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia,

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, 
z podlimitem 1.000.000,00 zł,

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP i MDP w związku z
wykonywaniem zadań statutowych;

 odpowiedzialność za  szkody  powstałe  w  nieruchomościach  i  rzeczach
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, leasingu,lub innej podobnej formy, 

 odpowiedzialność deliktowa  i  kontraktowa  z  tytułu  prowadzonej  działalności
związanej z administrowaniem budynkami (w tym administracja zlecona samoistna),
lokalami  mieszkalnymi  (przeglądy,  remonty  bieżące  związane  z  przeprowadzonymi
przeglądami,  bieżąca  konserwacja  i  eksploatacja,  zawieranie  umów z  dostawcami
mediów do budynków, zawieranie umów najmu z najemcami,  pobieranie  opłat  od
najemców za lokale itp.),

 odpowiedzialność cywilna sołtysów jako inkasentów podatków lokalnych,
 odpowiedzialność Zamawiającego  z  tytułu  wynajmu  nieruchomości,  sal

gimnastycznych,  klasowych,  urzędu,  biblioteki  i  innych  należących  do  jednostek
organizacyjnych wymienionych w pkt. 2 SIWZ i w załącznikach lub ich holi, korytarzy,
chodników, placy itd.  w celu organizacji  imprez,  balów, zabaw, itp.;  z  podlimitem
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

 odpowiedzialność  za  szkody  związane  z  wykonywaniem  prac  remontowych,
konserwacji,  prac  remontowo-budowlanych,  w  tym  powstałe  po  przekazaniu
przedmiotu pracy lub usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania. 

 odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do
obrotu,  jeżeli  zamawiający  zobowiązany  jest  w  myśl  przepisów  prawnych  do
naprawienia  szkody  osobowej  lub  rzeczowej  wyrządzonej  osobie  trzeciej,  w
szczególności:  za  szkody  powstałe  w  wyniku  wprowadzenia  do  obiegu  wody
zanieczyszczonej  lub  o  szkodliwych  właściwościach,  w  tym  przeniesienie  chorób
zakaźnych , podlimit  1.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

 odpowiedzialność za  szkody będące  następstwem niewłaściwego składowania
śmieci i  odpadów. Na terenie Gminy znajduje się 1 Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
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 odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez bezpańskie zwierzęta,
podlimit 40.000,00zł 

 odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przez  wolontariuszy,  stażystów,
praktykantów,  osoby  skierowane  do  wykonywania  prac  społecznych,  osoby
skierowane do wykonywania prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, 
 odpowiedzialność  cywilna rad sołeckich z tytułu  administrowania cmentarzami

komunalnymi, podlimit 100.000,00zł
 odpowiedzialność z  tytułu  wykonywania  władzy  publicznej  Ubezpieczenie

odpowiedzialności za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe
powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym:
 szkody  powstałe  wskutek  działania  lub  zaniechania  Ubezpieczonego  przy

wykonywaniu władzy publicznej,
 za  szkody  wyrządzone  poprzez  wydanie  ostatecznej  decyzji  niezgodnych  z

prawem,
 za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji  lub

aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

które  ubezpieczony  jest  zobowiązany  naprawić,  jeżeli  przemawiają  za  tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

 powstałych w wyniku niewypłacalności,
 wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie

sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do
jej uzyskania.

Zakres terytorialny RP, 
Klauzule obligatoryjne:
3. klauzula warunków i taryf, 
4. klauzula stempla pocztowego/bankowego
7. klauzula uznania, 

Franszyzy i udziały własne zniesione.

Uwaga !!
Klauzule dodatkowe wyszczególnione  zostały w załączniku nr 1 – Część F1 i F2 kryterium
zakres ochrony ubezpieczeniowej (zakres „ponadminimalny” – fakultatywny).

3.2 UBEZPIECZENIE   MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Przedmiot ubezpieczenia – majątek  Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczone mienie:

Poz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł

1 Budynki *
Sumy stale wg wartości

księgowej brutto
10.568.372,00

2 Budowle  
Sumy stale wg wartości

księgowej brutto
151.414,00

3 Mienie nie ujęte  w 
ewidencji (ogrodzenie, 
przystanki, wiaty, maszty 
flagowe, znaki/tablice 

Pierwsze ryzyko 200.000,00
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drogowe, słupy 
oświetleniowe, 
lampy/oświetlenie 
uliczne,iluminacje 
budynków sygnalizacja 
świetlna, hydranty, 
wyposażenie placów 
zabaw, parków, skwerów, 
siłownie na powietrzu, itp

4 Środki obrotowe Pierwsze ryzyko 30.000,00 

5

Środki trwałe w tym 
maszyny, aparaty, 
urządzenia, wyposażenie 
( w tym środki trwałe nie 
ujęte w ewidencji środków 
trwałych, pomniejszone o 
enumeratywnie wymieniona
elektronikę i pojazdy)

Sumy stale wg wartości
księgowej brutto

413.477,00

7 Zbiory biblioteczne Sumy stale wg wartości
księgowej brutto

363.656,00

8 Niskocenne składniki 
majątku

Pierwsze ryzyko 277.500,00 

9

Mienie 
pracownicze/uczniowskie-
podlimit na 1 osobę 1 000 
zł

Pierwsze ryzyko 30.000,00

10
Mienie osób trzecich 
(dzierżawione, leasing, 
użyczenie, inne)

Pierwsze ryzyko 50.000,00

11 Mienie osobiste strażaków 325 osób x  500zł

12

Nakłady poniesione na 
środki trwałe obce i 
własne, nie ujęte w 
ewidencji 

Pierwsze ryzyko 200.000,00

13 Wartości pieniężne Pierwsze ryzyko 30.000,00 

 Zamawiający  w  trakcie  trwania  umowy  rozważa  możliwość  przeszacowania
budynków do wartości odtworzeniowej 

Limity odpowiedzialności (na pierwsze ryzyko) i franszyzy w odniesieniu do ryzyk:

Ryzyko
Limit odpowiedzialności

w zł
Franszyza

Mienie od wszystkich ryzyk do sumy ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna, integralna, udział
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własny - brak

Kradzież z 
włamaniem i 
rabunek

Środki obrotowe 
(zapasy 
magazynowe)

20.000,00 
Franszyza redukcyjna, integralna, udział

własny - brak

Środki trwałe,

wyposażenie,

urządzenia

niskocenne

składniki

majątku:

100.000,00
Franszyza redukcyjna, integralna, udział

własny - brak

Dodatkowe koszty naprawy 

zabezpieczeń
20.000,00

Franszyza redukcyjna, integralna, udział
własny - brak

Mienie

pracownicze/uczniowskie/strażaków

od kradzieży /podlimit na 1 osobę 

1 000 zł

30.000,00
Franszyza redukcyjna, integralna, udział

własny - brak

Mienie osób trzecich
20.000,00 Franszyza redukcyjna, integralna, udział

własny - brak

Kradzież zwykła 5.000,00 Franszyza integralna – 200 zł

Wartości pieniężne:

kradzież z włamaniem

kradzież w lokalu

kradzież w transporcie

-----------------

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

Franszyza redukcyjna, integralna, udział
własny - brak

Zgłoszenie  szkody  –  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawca  wybrany  do
realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany do podania osób odpowiedzialnych za
likwidację szkód majątkowych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia (obligatoryjny).

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (minimalny, obligatoryjny) wraz z
klauzulami wymienionymi w niniejszym SIWZ. 
Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego
mienia, będące następstwem  przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i
niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego. 
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
Ogień(także bez widocznego płomienia) w tym również osmalenie i przypalenie, dym i sadza,
eksplozja,  implozja,  uderzenie  pojazdu  (w  tym uderzenie  pojazdu  w  ubezpieczone  mienie,
pojazdu drogowego jego części, lub przewożonego nim ładunku, niezależnie od tego czy pojazd
należy  do  Zamawiającego  czy  nie,  dotyczy  także  pojazdów  pracowników  Zamawiającego),
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uderzenie  pioruna,  upadek  statku  powietrznego,  jego  części  lub  przewożonego  bagażu,
huragan, wiatr bez względu na jego siłę, deszcz nawalny  i ulewny, powódź, grad, lawina, napór
śniegu lub lodu, pękanie wskutek mrozu, zalanie na skutek szybkiego topnienia śniegu gradu
lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi (ochrona obejmuje również szkody
powstałe  jako  następstwa  działalności  człowieka,  z  ubezpieczenia  wyłączona  jest
odpowiedzialność  za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i  górniczego),  huk
ponaddźwiękowy,  działanie  wody  tj.  zalania  wodą  z  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych,
klimatyzacyjnych,  burzy,  wylewu  wód  podziemnych,  wilgoci,  pary  wodnej  i  cieczy  w  innej
postaci  oraz  mrozu,  gradu,  śniegu,  nieumyślne  pozostawienie  otwartych kranów lub innych
zaworów, zalanie przez nieszczelny dach lub okna, podniesienia się wód gruntowych, upadek
drzew,  budynków  lub  budowli,  masztów  i  innych  obiektów  również  należących  do
Zamawiającego  lub  znajdujących  się  na  jego  terenie.  Działanie  człowieka,  tj.  niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa  osoby  za  którą  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność,  świadome  i  celowe
zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia,
wady  produkcyjne,  błędy  konstrukcyjne,  wady  materiałowe,  które  ujawniły  się  dopiero  po
okresie  gwarancji,  zbyt  wysokie/niskie  napięcia/natężenie  w  sieci  instalacji  elektrycznej,
bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty
zabezpieczenia  ubezpieczonego  mienia  przed   szkodą,  koszty  akcji  ratowniczej,  koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

Ubezpieczone mienie objęte jest także ochrona od szkód powstałych wskutek:
1)  akcji  gaśniczej,  ratowniczej,  wyburzenia  lub  odgruzowania  prowadzonych  w  związku  z
wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych
umowa ubezpieczenia.
W  granicach  sumy  ubezpieczenia  mienia  zagrożonego  szkodą  Ubezpieczyciel  zwraca
Ubezpieczającemu  koszty  poniesione  w  celu  ratowania  przedmiotu  ubezpieczenia  oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie( łącznie z kosztami
rozbiórki  i  demontażu części  niezdatnych do użytku). Powyższe koszty  są zwracane nawet
jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego
mienia (przy ustaleniu sumy ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej brutto) wg
definicji:
Odszkodowania będą wypłacone:
przy     szkodach     częściowych w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych
kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
przy     szkodach     całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów
eksploatacyjnych.

Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie
zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

Odszkodowania  wypłacane  będą  do  wysokości  określonej  w  umowie  sumy  ubezpieczenia
mienia,  bez  jakichkolwiek  potrąceń  wynikających  z  faktycznego  zużycia,  wieku  przedmiotu
ubezpieczenia, umorzenia czy też amortyzacji. 

Zakres  ubezpieczenia  od kradzieży z włamaniem  i  rabunku obejmuje  kradzież  z
włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastację, kradzież zwykłą, kradzież zuchwałą,
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koszty naprawy zabezpieczeń.

Kradzież  z  włamaniem  –  rozumianą  jako  dokonanie  albo  usiłowanie  zaboru  mienia  z
zamkniętego lokalu po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z
lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić
dowód jego ukrycia.

Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby
jej użycia  lub doprowadzenie do stanu bezbronności,   zmuszenie do oddania kluczy lub do
otwarcia lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi.

Wandalizm –  rozumiany jako umyślne uszkodzenie  lub zniszczenie  ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w skutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Dewastacja-  rozumiana  jako  umyślne  uszkodzenie  lub  zniszczenie  ubezpieczonego  mienia
przez osoby trzecie, bez względu na sposób uzyskania dostępu do zdewastowanego mienia.

Kradzież  zwykła-  dla  potrzeb  niniejszej  klauzuli  kradzież  zwykła  rozumiana  jest  jako  nie
pozostawiający  widocznych  śladów  włamania  zabór  mienia  w  celu  jego  przywłaszczenia.
Kradzież zwykła dotyczy  każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu
powierzonego.  W  przypadku  szkody,  na  Ubezpieczającym  ciąży  obowiązek  niezwłocznego
powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu oraz  dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego
poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.

Kradzież zuchwała- rozumiana jako zabór mienia przez przez sprawcę, który swoim jawnym
zachowaniem – kradzież,  na oczach pokrzywdzonego” -  wykazuje  postawę lekceważącą lub
wyzywającą, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc bez znamion gwałtu
na osobie.

WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH:
1. klauzula reprezentantów
3. klauzula warunków i taryf
4. klauzula stempla pocztowego/bankowego
5. klauzula ratalna
6. klauzula prolongacyjna
7. klauzula uznania
8. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
9. klauzula przewłaszczenia mienia
10.klauzula przechowywania mienia
11. klauzula lokalizacji
12. klauzula połączenia
13. klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych
14. klauzula automatycznego pokrycia
15. klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych
16. klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
17. klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
18. klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
19. klauzula zgłaszania szkód
20. klauzula 72 godzin
21. klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
22. klauzula terminu dokonania oględzin
23. klauzula rzeczoznawców
24. klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
25. klauzula szybkiej likwidacji szkód
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26. klauzula wypłaty zaliczki
27. klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
29. klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem Vat
30. klauzula poszukiwania wycieków
31. klauzula niezmienności stanu faktycznego
32. klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
33. klauzula restytucji mienia
35. klauzula odbudowy w innej lokalizacji
36. klauzula odkupienia urządzeń
37. klauzula odtworzenia dokumentów
38. klauzula kosztów akcji ratowniczej
39. klauzula kosztów ewakuacji
40. klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
41. klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
42. klauzula katastrofy budowlanej
43. klauzula dewastacji (wandalizmu)
44. klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w

dni wolne od   pracy oraz frachtu ekspresowego
46. klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
47. klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych
48. klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini cargo)
49. klauzula szkód mechanicznych
50. klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych

Definicje klauzul w pkt. 2.

3.3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie  dotyczy  wszystkich  jednostek  wymienionych  w  pkt.  2  SIWZ  oraz  w
załącznikach  oraz  każdej  lokalizacji,  w  której  te  jednostki  prowadzą  działalność,  bez
względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

UWAGA:  
Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne.

3.3.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ
wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego należący i użytkowany przez
Gminę Panki  wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ubezpieczyciel  odstępuje  od  stosowania  franszyz  /  udziałów  własnych,
niezależnie od ich rodzaju.

3.3.2.  System  ubezpieczenia:  według  wartości  odtworzenia  zniszczonego  /
uszkodzonego mienia 
3.3.3. Sumy ubezpieczenia łącznie: 

 sprzęt elektroniczny stacjonarny: 345.904,20zł
 sprzęt elektroniczny przenośny: 296.031,84zł
 koszty dodatkowe: 70.000,00 zł  ( koszty odtworzenia danych, oprogramowania i

nośniki danych, zwiększone koszty działalności)- w systemie na pierwsze ryzyko,

3.3.4. Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (obligatoryjny)
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Zakres  ubezpieczenia od  wszelkich  szkód  materialnych  polegających  na  uszkodzeniu,
zniszczeniu  bądź  utracie  przedmiotu  ubezpieczenia  wskutek  nieprzewidzianej  i  niezależnej  od
Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące
ryzyka:
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,

szkody  powstałe  w  wyniku  rażącego  niedbalstwa  osoby,  za  którą  Zamawiający  ponosi
odpowiedzialność, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

 kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja,
 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a

także  w wyniku  wszelkiego  rodzaju  eksplozji,  implozji,  bezpośredniego  uderzenia  pioruna,
upadku  statku  powietrznego  oraz  w  czasie  akcji  ratunkowej  (np.  gaszenia,  burzenia,
oczyszczania zgliszcz),

 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, wylewu
wód podziemnych,  deszczu nawalnego,  wilgoci,  pary wodnej  i  cieczy w innej  postaci  oraz
mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,

 działanie wiatru, trzęsienie  ziemi, osunięcie się ziemi,
 wady produkcyjne,  błędy konstrukcyjne,  wady materiałowe,  które  ujawniły  się  dopiero po

okresie gwarancji,
 przepięcia, zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 bezpośrednie, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
 koszty  zabezpieczenia  ubezpieczonego  mienia  przed  bezpośrednim  zagrożeniem ze  strony

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

Zakresem objęta  jest  również  kradzież  zwykła  z  limitem 10.000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia.
Kradzież  zwykła  -  dla  potrzeb  niniejszej  klauzuli  kradzież  zwykła  rozumiana  jest  jako  nie
pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Kradzież
zwykła dotyczy  każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu powierzonego.
Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego /uszkodzonego mienia
wg definicji:
Wartość odtworzeniowa - cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego
tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego
rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia),
powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone do
ubezpieczenia. Cenę nabycia jednostki, której nie ma już w sprzedaży, ustala się na podstawie
ostatniego dostępnego cennika, z korektą na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu inflacji
(wzrostu cen).

Obligatoryjnie zostają zniesione franszyzy i udziały własne. 

WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH:

1.klauzula reprezentantów

3.klauzula warunków i taryf

4.klauzula stempla pocztowego/bankowego

5.klauzula ratalna

6.klauzula prolongacyjna

9.klauzula przewłaszczenia mienia

10. klauzula przechowywania mienia

11.klauzula lokalizacji

12.klauzula połączenia

Strona 28



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

13.klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych

14.klauzula automatycznego pokrycia

15.klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych

19.klauzula zgłaszania szkód

20.klauzula 72 godzin 

22.klauzula terminu dokonania oględzin 

24.klauzula bezzwłocznej naprawy szkody

25.klauzula szybkiej likwidacji szkód

26.klauzula wypłaty zaliczki

27.klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

29.klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT

33.klauzula restytucji mienia

40.klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna

41.klauzula szkód mechanicznych

43.klauzula dewastacji (wandalizmu)

48.klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo)

50.klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych

51.klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego poza miejscem ubezpieczenia
Definicje klauzul  w pkt. 2

3.4.    UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ oraz
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

3.4.1. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W FORMIE BEZIMIENNEJ

Zakres ubezpieczenia:
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  polegające  na  uszkodzeniu  ciała  lub rozstroju
zdrowia, powodujące trwały (stały) uszczerbku na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z
ograniczonym  czasem  ochrony ubezpieczeniowej  obejmującym  odpowiedzialność  za
wypadki  oraz  zdarzenia  objęte  umową  (zawał  mięśnia  sercowego  lub  krwotok
śródmózgowy)  powstałych  podczas  czynnego  udziału  w  działaniach  ratowniczych  lub
ćwiczeniach. Ubezpieczenie obejmuje również zawody pożarnicze bądź też drogę z domu i
do domu (w ramach działań, zawodów, ćwiczeń).

 liczba strażaków: łącznie 325 osób, 11 jednostek OSP (szczegóły w załączniku nr
8 do SIWZ -wykaz jednostek OSP

Suma ubezpieczenia na osobę w zł:
 suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł na osobę - 100 % uszczerbku na zdrowiu i

śmierci, 
 suma ubezpieczenia: 5.000,00 zł koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i

środków pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 suma ubezpieczenia:  3.500,00 zł  koszty leczenia,
 suma  ubezpieczenia:   10.000,00  zł   oparzenia  i  odmrożenia  (świadczenie  ma

nastąpić niezależnie od uzyskanego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu),
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 suma  ubezpieczenia:   1.750zł  jednorazowe  świadczenie  za  pobyt  w  szpitalu
( jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu ma być realizowane za jeden dzień
pobytu w szpitalu, począwszy od 3 dnia hospitalizacji),

 dzienna dieta 100,00zł za jeden dzień pobytu w szpitalu (dzienna dieta ma być
realizowana za jeden dzień pobytu w szpitalu, począwszy od 3 dnia hospitalizacji),

 wypłacane świadczenia obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu będą stanowiły
% za %.

Klauzule obligatoryjne:
3.klauzula warunków i taryf,
4.klauzula stempla pocztowego/bankowego,
5.klauzula ratalna.
  
3.4.2.  UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
FORMIE IMIENNEJ

Zakres ubezpieczenia:
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z. 2002r.
nr 147, poz. 1229 wraz ze zmianami.).
Rodzaje odszkodowań:

- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu,
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego. 

Wysokość jednorazowych odszkodowań,  ustalana jest  zgodnie  z  przepisami  Ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W  przypadku  zmiany  w  okresie  ubezpieczenia  liczby  ubezpieczonych  ochrona
ubezpieczeniowa  zostaje  zachowana,  jeżeli   liczba  nowych  ubezpieczonych   nie
przekroczy  5% w  stosunku  do  liczby  zgłoszonej  na  początku  okresu  ubezpieczenia.
Warunkiem jest posiadanie przez nowe osoby statusu czynnego członka OSP.
Liczba ubezpieczonych: 325
Klauzule obligatoryjne:
3.klauzula warunków i taryf,
4.klauzula stempla pocztowego/bankowego,
5.klauzula ratalna.

3.5 UBEPZIECZENIE NNW SOŁTYSÓW, INKASENTÓW. 
Forma bezimienna.
Franszyzy, udziały własne zniesione.
Zakres  podstawowy  z  uwzględnieniem  zawału  mięśnia  sercowego  lub  krwotoku
śródmózgowego.
Ubezpieczenie obejmuje czas w którym wykonywane są obowiązki jak również drogę z  i
do domu.
Liczba osób ubezpieczonych – 12 sołtysów.
Zakres podstawowy obejmować powinien co najmniej:
-śmierć ubezpieczonego w następstwie NNW  albo zdarzenia objętego ubezpieczeniem-
100% sumy ubezpieczenia,
-całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NNW-100% sumy ubezpieczenia,
-częściowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NNW,
-zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
-zwrot kosztów przeszkolenia inwalidów,
-zwrot kosztów leczenia na terenie RP.

3.6 UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKAZANYCH SKIEROWANYCH NA PODSTAWIE
SKIEROWANIA KURATORA ZAWODOWEGO SĄDU REJONOWEGO NA WSKAZANY
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OKRES DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ KONTROLOWANEJ PRACY NA CELE
SPOŁECZNE.
Suma ubezpieczenia:  5.000 zł       
Forma bezimienna.
Franszyzy, udziały własne zniesione.
Zakres  podstawowy  z  uwzględnieniem  zawału  mięśnia  sercowego  lub  krwotoku
śródmózgowego.
Ubezpieczenie obejmuje czas w którym wykonywane są obowiązki jak również drogę z  i
do domu.
Liczba osób ubezpieczonych: 5

Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2

3.7. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

3.7.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione w załączniku nr 8
do SIWZ.

3.7.2. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie AC / KR 
Ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenie Assistance
3.7.2.1.  Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  posiadacza
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Zakres ubezpieczenia:
Zgodny  z  Ustawą  z  dnia  22.05.2003r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  i  Polskim  Biurze  Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn zm.).
Sumy gwarancyjne: podstawowe.
Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w
czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na
podstawie  faktury)  lub  z  dniem  podpisania  stosownej  umowy,  najpóźniej  z  dniem
rejestracji, pod warunkiem dostarczenia wniosku o ubezpieczenie do Ubezpieczyciela.
Klauzule obligatoryjne:

 3.klauzula warunków i taryf ,
 4.klauzula stempla pocztowego/bankowego,
 5.klauzula ratalna,
 klauzula  wyrównania  okresów  ubezpieczenia  w  obowiązkowych

ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- zgodnie z terminami
wyznaczonymi w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów

3.7.2.2. Ubezpieczenie Auto Casco

Zakres ubezpieczenia (minimalny, obligatoryjny) auto – casco 
Pełen zakres ubezpieczenia Auto Casco wraz z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, kradzieży z
włamaniem, kradzieży z użyciem przemocy (rozbój), zaboru w celu krótkotrwałego użycia
(dotyczy zarówno pojazdów, jak i wyposażenia)
Zakres terytorialny: RP+terytorium państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na
kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.
Franszyza integralna - 200,00 zł 
Udział własny / franszyza redukcyjna: zniesione (dotyczy również szkód kradzieżowych).
Amortyzacja zniesiona z wyłączeniem ogumienia. 
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Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (stała suma ubezpieczenia). 
Wymagany warunek dotyczący nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia.
Rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w oparciu o wariant warsztat 
Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing (pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę zgody leasingodawcy na ubezpieczenie pojazdów za
pośrednictwem Brokera na warunkach SIWZ)  w czasie trwania ubezpieczenia są objęte
ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu, objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing (na
podstawie faktury), zaś zgłoszenie Wykonawcy pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w
dniu zakupu, objęcia w posiadanie/ przyjęcia w leasing pojazdu w formie pisemnej, z
zastrzeżeniem że:
Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów w zakresie ubezpieczenia AC jest uzależnione od
przedstawienia Wykonawcy pojazdu do oględzin  lub  przedstawienia  dokumentacji
fotograficznej przy czym wymóg ten nie dotyczy:
-  pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego
sprzedawcy i obejmowane ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do
ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu;
- pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązującej umowy ubezpieczenia AC, a w przypadku gdy obowiązująca
umowa ubezpieczenia AC została zawarta z innym niż Wykonawca ubezpieczycielem –
dodatkowo pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Wykonawcy kopii dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złożenia przez
Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. Dla tych pojazdów
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po wygaśnięciu dotychczasowej
umowy ubezpieczenia w zakresie AC.”

Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj posiadanych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub ich brak, nie będzie też wymagał montażu
nawigacyjnych systemów zabezpieczenia pojazdów.

Rozliczenie składki w sytuacjach zbycia pojazdu, zakończenia leasingu nastąpi co do dnia, przy
czym ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą wyrejestrowania, zbycia, lub zakończenia
leasingu.
W przypadku zbycia pojazdu składka ubezpieczeniowa podlega zwrotowi, jeżeli w trakcie
trwania aktualnego, rocznego okresu ubezpieczenia nie zostało wypłacone odszkodowanie.
Składka do zwrotu naliczona będzie w systemie pro rata temporis, bez uwzględniania kosztów
administracyjnych.
Wypłata odszkodowania nie będzie pomniejszona w przypadku naruszenia powszechnych
przepisów ruchu drogowego w trakcie  poruszania się jako pojazd uprzywilejowany.
Ubezpieczyciel nie stosuje wymogu zabezpieczenia pojazdu w trakcie trwania i podejmowania
czynności  akcji  ratowniczych ( z wyłączeniem sytuacji nieuzasadnionego pozostawienia
pojazdu bez nadzoru).
Postępowanie regresowe:
Wszystkie szkody zaistniałe w pojazdach Zamawiający  może  zgłaszać z ubezpieczenia
Autocasco. 

Do Ubezpieczyciela należy obowiązek dochodzenia roszczeń regresowych (i zawarcia
informacji o takich szkodach w statystyce szkodowej).

3.klauzula warunków i taryf 
4.klauzula stempla pocztowego/ bankowego
5.klauzula ratalna
6.klauzula prolongacyjna

klauzula  wyrównania  okresów  ubezpieczenia  w  ubezpieczeniach  dobrowolnych  zgodnie  z
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terminami wyznaczonymi w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów
Definicje klauzul w pkt. 2.

Uwaga!
Zamawiający nie może odliczyć  podatku VAT od zakupów – wszystkie  sumy
ubezpieczenia Auto Casco należy przyjąć w wartości brutto ( z VAT ).

Sumy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco mają tylko znaczenie porównawcze
dla oceny złożonych ofert. 
W przypadku  wyboru  Wykonawcy  do  realizacji  zamówienia  publicznego  opisanego  w
niniejszej  SIWZ,  wykonawca każdorazowo określi  (zaktualizuje)  wartości  pojazdów na
dzień zawarcia ubezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt.

UWAGA
W chwili obecnej żaden ze zgłoszonych pojazdów nie posiada ubezpieczenia

auto casco, jednak z uwagi na 36 miesięczny okres realizacji umowy z
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego zakres został

ujęty w SIWZ.  Zamawiający przewiduje możliwość zakupu pojazdów, które
zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie zgodnym z pkt. 3.7.2.2.

niniejszej SIWZ.

3.7.2.3. Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł./1 os na wypadek śmierci oraz 100% inwalidztwa w
stosunku  do  każdego  pasażera  z  zastrzeżeniem  limitu  ilości  miejsc  określonego
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Dotyczy pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów.
Klauzule obligatoryjne:

 3.klauzula warunków i taryf ,
 4.klauzula stempla pocztowego/bankowego,
 5.klauzula ratalna,

klauzula  wyrównania  okresów  ubezpieczenia  w  ubezpieczeniach  dobrowolnych  zgodnie  z
terminami wyznaczonymi w załączniku nr 8 do SIWZ- wykaz pojazdów

3.7.2.4. Ubezpieczenia assistance (minimalny, obligatoryjny).
Warunki ubezpieczenia, zakres, limity pokrycia -zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela.
Zakres świadczeń Assistance nie jest uzależniony od miejsca zaistnienia zdarzenia, tj. nie
ma zastosowania limit odległości od miejsca zamieszkania osoby mającej tytuł prawny do
posiadania pojazdu.
Zakres  obejmuje  minimum pomoc  wskutek  wypadku,  awarii,  unieruchomienia,  braku
paliwa, kradzieży pojazdu lub jego części umożliwiającej dalszą jazdę, wynajem pojazdu
zastępczego, naprawa na miejscu zdarzenia,pomoc informacyjna dla kierowcy oraz osób
poszkodowanych,  pomoc  serwisową,  pomoc  w  podróży  (zakwaterowanie,  wynajem
pojazdu zastępczego , pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania).

Pojazdy należące/użytkowane przez Gminę nie  poruszają się w odległości powyżej 
600km od siedziby Gminy .

Ochroną Assistance objęte będą samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Zakres terytorialny - RP
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4. Okresy rozliczeniowe:
Zadanie 1

a/ od 01 lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r.

b/ od 01 lutego 2018r. do 31 stycznia 2019r.

c/ od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Na każdy okres rozliczeniowy Ubezpieczyciel wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe. 
Polisa dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. a/ będzie jedną polisą wspólną,

obejmującą ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego.

Polisy dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. b/,c/ zostaną wystawione     oddzielnie

dla  Urzędu Miasta,  jednostek organizacyjnych czyli  dla  każdej  jednostki  osobno.  Przy

czym  dla  części  wspólnych  ubezpieczonych  w  systemie  na  pierwsze  ryzyko  będzie

wystawiona jedną polisą wspólna obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne

Zamawiającego.

Polisy dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. d/,e/, f/ wystawione będą oddzielnie.

Za ubezpieczenia wymienione w pkt. 2.1. a/,b/,c/, d/, e/, f/ składka płatna będzie w 4

ratach w okresie 12 miesięcy, terminy płatności kolejno – co 3 miesiące przez cały 36

miesięczny okres ubezpieczenia.

Zadanie 2
Dla  ubezpieczeń  komunikacyjnych polisy  winny  być  wystawiane  indywidualnie  dla
każdego  z  pojazdów,  zgodnie  z  terminami  wskazanymi  w  załączniku  nr  8-wykaz
pojazdów.Dla ubezpieczeń komunikacyjnych polisy winny być wystawiane indywidualnie
dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8.
Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna będzie w dwóch ratach w terminie 14 dni od
początku okresu ubezpieczenia.

5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1)  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca przy

realizacji  przedmiotu  zamówienia  zatrudnił  na  umowę  o  pracę  w  rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące czynności w pełnym wymiarze czasu
pracy, które będą wykonywały prace związane  w zakresie realizacji zamówienia:
1) osoba od kontaktu z Zamawiającym.

2)  Najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu  Wykaz
Pracowników  przeznaczonych  do  realizacji  zamówienia  zatrudnionych  na  umowę  o
pracę.

3) Wykonawca zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w
Wykazie  Pracowników  będą  w  okresie  realizacji  umowy  zatrudnieni  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę
równe  lub  przekraczające  równowartość  wysokości  wynagrodzenia  minimalnego,  o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

4) Nie  przedłożenie  przez  wykonawcę  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  będzie
traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  pracowników  świadczących
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usługi  na  podstawie  umowy  o  pracę  i  może  być  podstawą  do  stwierdzenia,  że
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z zamawiającym.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób,  przy  pomocy których wykonawca
realizować  będzie  przedmiot  zamówienia,  z  zachowaniem  wymogów  dotyczących
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy
których  wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  zamówienia,  wykonawca  jest
zobowiązany  niezwłocznie  powiadomić  zamawiającego  na  piśmie  przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

6)  Za  niedopełnienie  wymogu  zatrudnienia  pracowników  wykonujących  przedmiot
zamówienia  na podstawie  umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
wykonawca  zapłaci  zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego
niedopełnienia  przez  wykonawcę  wymogu  zatrudnienia  pracowników  wykonujących
przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy)  oraz  liczby  miesięcy  w  okresie  realizacji  umowy,  w  których  nie  dopełniono
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w
Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o
pracę wskazanej przez zamawiającego w pkt 1.

7) W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełnienia  przez  wykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wskazanych  w  ust.1
czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.
wymogów i dokonania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów.

6. Zamawiający  informuje,  że  Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania
części  zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek osobistego
wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 
Zadanie 1
36 miesięcy w terminie: od 01.02.2017 r. do 31.01.2020 r.
a/ od 01 lutego 2017 r. do 31 stycznia  2018 r.

b/ od 01 lutego 2018 r. do 31 stycznia  2019 r.

c/ od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia  2020 r.

Zadanie 2
Zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8-wykaz pojazdów do SIWZ- wykaz 
pojazdów 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena  potwierdzenia  spełnienia  warunku  zostanie  wstępnie  dokonana
przez zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia  wg wzoru
załącznika nr 3 do SIWZ na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena  potwierdzenia  spełnienia  warunku  zostanie  wstępnie  dokonana
przez zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia  wg wzoru
załącznika nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny
ofert, na wezwanie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, jednak nie
krótszym  niż   5  dni,  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia  dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  aktualnych  na  dzień  złożenia  tych
dokumentów.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają:

uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą
z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot
zamówienia – dotyczy Zadania 1 i 2.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie.

1.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
wykazać, że :

1) w  stosunku  do  żadnego  z  nich  nie  zachodzi  jakakolwiek  podstawa  do
wykluczenia  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,

2) łącznie  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności
technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,

3) w  zakresie  doświadczenia  –  przynajmniej  jeden  z  wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  potwierdzi  spełnianie  warunku
określonego przez zamawiającego,

4) w  stosunku  do  żadnego  z  nich  nie  zachodzą  przesłanki  do  wykluczenia  z
postępowania o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.
U.  z  2016 r.  poz.1574,ze  zm.  )  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem
wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
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jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) (art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy
Pzp);

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24
ust. 5 pkt. 3) ustawy Pzp);

2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody
wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz  współpracę z  organami ścigania oraz  podjęcie  konkretnych
środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla
zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryterium
oceny ofert,  na wezwanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni
zobowiązany  będzie  złożyć  aktualne  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub
dokumentów ( na dzień składania ofert) następujących dokumentów;

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z po-
stępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i doku-
mentów :
)1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) w przypadku podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tery-

torium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których
mowa w 1.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  po-
twierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się do-
kumentów, o których mowa w ust. 1.2)a) zastępuje się je dokumen-
tem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wska-
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zaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo or-
ganem samorządu  zawodowego lub  gospodarczego  właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miej-
sce zamieszkania tej osoby.

)2 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytu-
acji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedsta-
wienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.1)
lub 1.2) powyżej.

1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji in-
nych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów doku-
mentów wymienionych w  ust.1  i ust. 2.1.

2.1.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :

1) wpisu  do  rejestru  w  zakresie   uprawnienia  do  wykonywania  działalności
ubezpieczeniowej,  zgodnie  z  ustawą  z  11  września  2015  r.  o  działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) w
zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia – dotyczy Zadania 1 i 2.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust.  5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu  oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 4  do SIWZ).
Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  W przypadku  wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez  Wykonawców  oświadczenie składa  każdy  z  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  dotyczy  to  również  wspólników  spółki
cywilnej.

4. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  (np.
konsorcjum, s. c.) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z
wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak
podstaw wykluczenia.  Ponadto  do  oferty  dołączą  pełnomocnictwo (w  oryginale  lub
notarialnie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii)  pełnomocnika
upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia
publicznego.   Każdy  ze  wspólników/uczestników  spółki  cywilnej/konsorcjum  musi
przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

5. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, , składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – z zastrzeżeniem §
14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
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6. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

8. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust. 1,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3) Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert. 

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, za-
mawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu. 

9. Kolejność działań związanych z wyborem wykonawcy:
1) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art.24 aa ustawy Pzp, najpierw

dokona oceny ofert,  a  następnie  zbada,  czy Wykonawca,  którego oferta  została
oceniona  jako  najkorzystniejsza  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki
udziału w postępowaniu.

2) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zmawiający
zbada,  czy  nie  podlega  wykluczeniu   oraz  czy  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu  wykonawca,  który  złożył  ofertę  najwyżej  oceniona  spośród
pozostałych ofert.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
2. 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 okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi

być wyrażone na piśmie 
5. Wniesienie  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  zawiesza  bieg  terminu

związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Na ofertę składają się :

2. 1)Wypełniony  załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2)Wypełniony załącznik nr 1 a i/lub 1 b - Formularz cenowy 
3)Wypełniony  załącznik  nr  2-  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku;
4)Wypełniony  załącznik  nr  3  –  Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania;
5)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Urząd Gminy Panki

Oferta na znak sprawy: IZ.271.1.2017
– Przetarg na :

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami
organizacyjnymi”

Nie otwierać przed 19.01.2017 r. 

Nazwa i Adres składającego ofertę
1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę

uprawnioną;
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub inną trwałą i czytelną techniką;
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez wykonawcę wyłącznie

przed upływem terminu składania ofert;
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
8) zmiana oferty lub jej wycofanie  następuje  na takich samych zasadach,  jak jej

składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
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2) pełnomocnictwo  załączone  do  oferty  winno  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski,

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie wykonawca,
kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów
mogą  być  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę  lub  te
podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub
notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą

jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia  1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu
oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w   
 rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,  
 nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udo
 stępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wy-

każe on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

3)stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4)wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :

a. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, 
b. ceny oferty, 
c. terminu wykonania zamówienia, 
d. okresu gwarancji,
e. warunków płatności zawartych w ofercie,

5)zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących ta-
jemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, któ-
rych wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowo-
duje ich odtajnienie przez zamawiającego.

5.  Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań okre-

ślonych w niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia  19.01.2017r.  do godziny.  10:00 na adres: Urząd

Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia   19.01.2017r.  o  godzinie  10:15  w siedzibie  Urząd

Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
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5.   Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.
6.  Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zamawiający odrzuci.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1
do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku oraz w formularzu cenowym (załącznik nr 1a i/lub 1b).

2. Cena  podana  w ofercie  winna  obejmować wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.  Cena oferty  winna być  wyrażona w złotych polskich  (zł),  w złotych polskich  będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

4. Jeżeli  wykonawca  złożył  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazują
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Rażąco niska cena
1) Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt  lub  ich  istotne  części  składowe,  wg

zamawiającego będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą
budzić  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  w
niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się
do  wykonawcy  lub  wykonawców  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenia
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, 
b) wybranych rozwiązań technicznych, 
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla

wykonawcy,
d) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej  stawki  godzinowej
ustalonej na podstawie  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008  ze zm.) 

e) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
f) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu

społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym  realizowane  jest
zamówienie,
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g) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
h)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
a) wartości zamówienia brutto, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie

z art. 35 ust.1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba
że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają
wyjaśnienia,

b) wartość  zamówienia  brutto,  zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,
które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen
rynkowych,  zmawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których
mowa w pkt 1.

3) Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,
spoczywa na wykonawcy.

4) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w
szczególności wymienione w pkt. 1).

5) Zamawiający  odrzuci  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli
dokonana  ocena  wyjaśnień  potwierdzi,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający będzie  się  kierował  przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów

biorąc pod uwagę nw. kryteria:

Zadanie 1, 2 
-  Cena (składka ubezpieczeniowa w PLN za cały okres ubezpieczenia) – 60 %
-  Zakres ochrony ubezpieczeniowej - 40%

2.    Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-
100 punktów. 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

2.1 . Zadanie 1 

                          Cn 
C   =  --------------   x 100 (max liczba punktów) x 60%

                          Cb        
C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cn  - najniższa cena ofertowa 
Cb  - cena oferty badanej 

Maksymalnie w kryterium „cena” (…) Zamawiający może przyznać 60 punktów.

Wartość punktowa za kryterium „zakres ochrony ubezpieczeniowej”, wg danych
zawartych w – Część F1 formularza oferty, obliczana będzie zgodnie ze wzorem:      

  Suma punktów przyznana badanej ofercie 
         (Σ Z 1 Z 2 Z3) 

Z = (--------------------------------------------------- x 40%) x 100 = wartość 
punktowa (liczba

        Największa liczba przyznanych punktów wśród                          punktów)
otrzymanych 

Strona 43



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

           ofert  za zakres ochrony ubezpieczeniowej          w danym kryterium 
                      (Σ Z 1 Z 2 Z3)                            
      gdzie:
Z - wartość punktowa badanej oferty
Maksymalnie  w  kryterium  „zakres  ochrony  ubezpieczeniowej”  Zamawiający  może
przyznać 40 punktów.

UWAGA! WYPEŁNIĆ i ZAŁĄCZYĆ TABELĘ ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
(ZAKRES „PONADMINIMALNY” – FAKULTATYWNY) - ( Część F1).  

2.2. Zadanie 2
                          Cn 

C   =  --------------   x 100 (max liczba punktów) x 60%
                          Cb        
C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cn  - najniższa cena ofertowa 
Cb  - cena oferty badanej 

Maksymalnie w kryterium „cena” (…) Zamawiający może przyznać 60 punktów.

Wartość punktowa za kryterium „zakres ochrony ubezpieczeniowej”, wg danych
zawartych w  – Część F2 formularza oferty, obliczana będzie zgodnie ze wzorem:      

  Suma punktów przyznana badanej ofercie 
         (Σ Z 1 )

Z = (--------------------------------------------------- x 40%) x 100 = wartość 
punktowa (liczba

        Największa liczba przyznanych punktów wśród                          punktów)
otrzymanych 
  ofert  za zakres ochrony ubezpieczeniowej          w danym kryterium 

        (Σ Z 1  )                            
      gdzie:
Z - wartość punktowa badanej oferty
Maksymalnie  w  kryterium  „zakres  ochrony  ubezpieczeniowej”  Zamawiający  może
przyznać 40 punktów.

UWAGA! WYPEŁNIĆ i ZAŁĄCZYĆ TABELĘ ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
(ZAKRES „PONADMINIMALNY” – FAKULTATYWNY) - ( Część F2).  

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach  obliczona
wg wzoru:

Zadanie 1, 2 
O = C + Z -  ostateczna ocena danej oferty
C -  wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „cena” (…)
Z -  wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium „zakres
ochrony ubezpieczeniowej”.

4. Jeżeli Zmawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną
lub  najniższym  kosztem,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie  lub
koszcie,  zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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6.  Zamawiający  nie  przewiduje   przeprowadzenia  dogrywki  w  formie  aukcji
elektronicznej

7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Zamawiający  niezwłocznie  po  dokonaniu  weryfikacji  wykonawcy (  po złożeniu

wymaganych oświadczeń i dokumentów na wezwanie zamawiającego ), którego
oferta  została  najwyżej  oceniona,  niezwłocznie  zawiadomi  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  wykonawców  pocztą  elektroniczną  podając  w
szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jej  wyboru,  a  także nazwy (firmy),  siedziby  i  adresy wykonawców,  którzy
złożyli oferty wraz z punktacją za każde kryterium i łączną punktację ofert;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania,
jeżeli takie działanie miało miejsce;

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało
miejsce.

Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za
skuteczne po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co
zostanie potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający poda
informację zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3) Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  zamieszczone  na
stronie internetowej zamawiającego.

4) Umowa  w sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Umowa w sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  przed  upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiającemu oryginał
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel
wykonawcy, chyba ze wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania za-
strzeżone dla Przedstawiciela wykonawcy.

2. Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego

z  członków  konsorcjum  –  głównego  partnera  (Lidera)  do  koordynowania
czynności związanych z realizacją umowy,

2) stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum,  za  całość
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała  czas  trwania  konsorcjum  obejmujący  okres  realizacji  przedmiotu
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zamówienia, 
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek

z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała  sposób współdziałania  podmiotów z  określeniem podziału  zadań w

trakcie realizacji zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum

za  wykonywanie  przedmiotu  zamówienia  (  wyklucza  się  płatności  przez
zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być
pełnomocnik konsorcjum ).

3. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich
zasobów, które wcześniej zostały  przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować
korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia
w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialno-
ści podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą
u  zamawiającego  na  skutek  nieudostępnienia  tych  zasobów.  W przypadku  nie
przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do
zawarcia umowy z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze
wszystkimi  tego konsekwencjami. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do niniejszej  SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której

uzupełnieniu  podlegały  będą  jedynie  dane  ustalone  w  wyniku  przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego  przepisów ustawy Pzp oraz  organizacjom wpisanym na listę,  o  której
mowa w art.  154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Załączniki do specyfikacji
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 1a i 1 b – formularz cenowy 
3. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej ( zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp);
6. Załącznik nr 5 – wzór umowy na usługi 
7. Załącznik nr 6 -  dodatkowe  informacje
8. Załącznik nr 7 – wykaz szkód
9. Załącznik nr 8 – szczegółowy wykaz mienia  , wykaz pojazdów
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego :
Gmina Panki ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

reprezentowana  przez ............................ – Wójta Gminy Panki

Przedmiot zamówienia :
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

Postępowanie opublikowano :
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr …….….. - 2017  w dniu 

…………….2017 r.
2.            Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.panki.pl

Ja/ My* :
Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………….
Województwo : ………………………………………………...
Tel : ……………………………………..
e-mail : ………………………………….
NIP : …………………………………….
REGON : ……………………………….
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
………………………….. Nr KRS ………………………….……………..*
Kapitał zakładowy : …………….…………………………………………. złotych*
Podmiot wpisany do CEiIDG RP*
Podatnik VAT – TAK – NIE*
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy :
1. ……………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………..
Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….

Forma składania oferty :
Ofertę składamy samodzielnie*
Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :
Partner 1 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Partner 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA :
Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do 
reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.
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CZĘŚĆ  B – ZAKRES      OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:

Zadanie 1 Ubezpieczenie w zakresie:
 Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
 Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 Ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 Ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów,
 Ubezpieczenie NNW  osób skazanych skierowanych na podstawie 

skierowania Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego na wskazany okres 
do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

                                                                                           TAK / NIE*
Zadanie 2 Ubezpieczenie w zakresie:

 Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.)
                                                                        TAK / NIE* 

CZĘŚĆ C – TERMIN    REALIZACJI    ZAMÓWIENIA:
Zadanie 1
36 miesięcy w terminie: od 01.02.2017r. do 31.01.2020r.
Zadanie 2
Zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ -wykaz pojazdów. 

CZĘŚĆ D – TERMINY   PŁATNOŚCI    SKŁADKI:

Zadanie 1
Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych
z podziałem na 3 okresy rozliczeniowe:

a/ od 01 lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r.

b/ od 01 lutego 2018r. do 31 stycznia 2019r.

c/ od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Na każdy okres rozliczeniowy Ubezpieczyciel wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe. 
Polisa dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. a/ będzie jedną polisą wspólną,

obejmującą ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego.

Polisy dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. b/,c/ zostaną wystawione     oddzielnie

dla  Urzędu Miasta,  jednostek organizacyjnych czyli  dla  każdej  jednostki  osobno.  Przy

czym  dla  części  wspólnych  ubezpieczonych  w  systemie  na  pierwsze  ryzyko  będzie

wystawiona jedną polisą wspólna obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne

Zamawiającego.

Polisy dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 2.1. d/,e/, f/ wystawione będą oddzielnie.

Za ubezpieczenia wymienione w pkt. 2.1. a/,b/,c/, d/, e/, f/ składka płatna będzie w 4
ratach w okresie 12 miesięcy, terminy płatności kolejno – co 3 miesiące przez cały 36
miesięczny okres ubezpieczenia.
Zadanie 2
Za ubezpieczenia komunikacyjne składka płatna będzie w dwóch ratach w terminie 14 dni
od początku okresu ubezpieczenia.
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CZĘŚĆ E – CENA  ZA   REALIZACJĘ   ZAMÓWIENIA:

Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia za: 
Zadanie 1 Ubezpieczenie w zakresie:

 Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
 Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 Ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 Ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów,
 Ubezpieczenie NNW  osób skazanych skierowanych na podstawie skierowania 

Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego na wskazany okres do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

wynosi:

………………………… zł ………… gr.

słownie:…………….…………………………………………… złotych ……………… groszy**

Zadanie 2 Ubezpieczenie w zakresie:

 Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.)

wynosi:

………………………… zł ………… gr.

słownie:………………………………………………………………………… złotych ……………… groszy**

*niepotrzebne skreślić
**wypełnić jeżeli dotyczy

CZĘŚĆ   F1 – KRYTERIUM   ZAKRES    OCHRONY    UBEZPIECZENIOWEJ    DLA   
ZADANIA 1

KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
(ZAKRES „PONADMINIMALNY” – FAKULTATYWNY)

Zadanie 1
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego, użytkowanego mienia 

Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny
Zakres rozszerzony o szkody:

Ilość
punktów
możliwa

do
uzyskani

a

Odpowiedź 
TAK /  NIE
(wypełnia

Wykonawca)
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Ubezpieczyciel  przyjmuje  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w
mieniu  osób  trzecich,  wskutek  pęknięcia,  odczepienia,  oderwania
wężyka służącego do przepływu wody oraz szkód powstałych wskutek
pęknięcia lub rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania,  niezależnie  od  winy  Ubezpieczonego.  Limit  na  jedno  i
wszystkie zdarzenia 50.000zł

20

Suma punktów za ryzyko OC                                                 (Z 1) = 20

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny 
Zakres rozszerzony o szkody:

Ilość
punktó

w
możliwa

do
uzyskan

ia

Odpowiedź
TAK / NIE 
(wypełnia 
Wykonawca)

Rozszerzenie klauzuli 72 godzin do 168 godzin 10

34. klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 10

56.klauzula ubezpieczenia  robót budowlanych 10

Suma punktów                                                                            (Z 2) = 30

 Definicje klauzul zgodne z pkt. 2.

3. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny 

Zakres rozszerzony o szkody:

Ilość

punktów

możliwa do

uzyskania

Odpowiedź
TAK/ NIE
 (wypełnia

Wykonawca)

46. klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 10

Rozszerzenie klauzuli 72 godzin do 168 godzin 10

48. klauzula bezzwłocznej naprawy szkody 10

49. klauzula przechowywania mienia 10

Suma punktów za ubezpieczenie elektroniki                         (Z 3) = 40

Definicje klauzul zgodne z pkt. 2.

CZĘŚĆ   F2 – KRYTERIUM   ZAKRES    OCHRONY    UBEZPIECZENIOWEJ    DLA   
ZADANIA 2

KRYTERIUM ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
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(ZAKRES „PONADMINIMALNY” – FAKULTATYWNY)
Zadanie 2

1. Ubezpieczenie 
B. Zakres „ponadminimalny” – fakultatywny 

Zakres rozszerzony o szkody:

Max. ilość

punktów

możliwa do

uzyskania

Odpowiedź
TAK/ NIE

(wypełnia Wykonawca)

Koszty zabezpieczenia pojazdu po szkodzie: 10% 
sumy ubezpieczenia (ponad sumę ubezpieczenia) 

10

W przypadku wystąpienia niedoubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel nie będzie wypłacał odszkodowania 
na zasadzie proporcji. 

10

Franszyza Integralna 100,-zł 5
0,-zł 10

Suma punktów za zakres ubezpieczenia                                   (Z1) = 
30

Definicje klauzul zgodne z pkt. 2 SIWZ.

Oświadczam/y, że :

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie
prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :
……………………………………………………………………………………………………………
Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : 
………………………………….……………… zł

4) akceptujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  we  wzorze
umowy załączonej do SIWZ;

5) zatrudniając na podstawie umowy o prace osoby wykonujące wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia ( podać liczbę osób
zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  –  niezbędnych  do  realizacji   przedmiotu
zamówienia)……..osób,

5) zapoznaliśmy  się  z  SIWZ  i  załączonym  wzorem  umowy  oraz  pozostałymi
załącznikami, do których nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty;

6) uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
terminu składania ofert;

7) zobowiązujemy się  w  przypadku  wygrania  przetargu  do  zawarcia  umowy w
siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie;

8) nie  uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej  ofercie  złożonej  w
celu udzielenia niniejszego zamówienia;

9) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Udokumentowanie  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy
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przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty.

 Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1) ……………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………..

Inne informacje Wykonawcy.
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2017r.                                   

………......................................................                                                       
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1

Tabela 1
Lp. Rodzaj ubezpieczenia Suma

ubezpieczenia
(gwarancyjna)

w zł

Składka
ubezpieczeniowa w

zł brutto 
za cały okres
ubezpieczenia

(wypełnia
Wykonawca) *

1 2 3 4
  1. Odpowiedzialność Cywilna 1.000.000,00
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk                                               

Budynki * 10.568.372,00

Budowle 151.414,00

Mienie nie ujęte w ewidencji (ogrodzenie, 
przystanki, wiaty, maszty flagowe, znaki/tablice
drogowe, słupy oświetleniowe,lampy 
oświetlenie uliczne, iluminacje budynków, 
sygnalizacja świetlna, hydranty, wyposażenie 
placów zabaw,parków, skwerów, siłownie na 
powietrzu itp.)

200.000,00

Środki obrotowe 50.000,00

Środki trwałe w tym maszyny, aparaty, 
urządzenia, wyposażenie ( w tym środki trwałe 
nie ujęte w ewidencji środków trwałych, 
pomniejszone o enumeratywnie wymienioną 
elektronikę  i pojazdy)

413.477,00

Zbiory biblioteczne 363.656,00

Niskocenne składniki majątku 277.500,00

Mienie pracownicze/uczniowskie - podlimit na 1
osobę1.000zł

30.000,00

Mienie osób trzecich (dzierżawione, leasing, 
użyczenie, inne)

50.000,00

Mienie osobiste strażaków 325 osób x 500zł

Nakłady poniesione na środki trwałe obce i 
własne, nie ujęte w ewidencji

200.000,00

Wartości pieniężne 30.000,00
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* Zamawiający  w  trakcie  trwania  umowy  rozważa  możliwość  przeszacowania
budynków do wartości odtworzeniowej 

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od kradzieży, kradzieży z 
włamaniem i rabunku:

Mienie od wszystkich ryzyk do sumy
ubezpieczenia

Środki obrotowe 20.000,00

Środki trwałe 100.000,00

Dodatkowe koszty naprawy zabezpieczeń 20.000,00

Mienie pracownicze/uczniowskie/strażaków od 
kradzieży - podlimit na 1 osobę 1.000,00zł

30.000,00

Mienie osób trzecich 20.000,00

Kradzież zwykła 5.000,00

Wartości pieniężne:
kradzież z włamaniem
kradzież w lokalukradzież w transporcie

---------------------------------------
10.000,00
10.000,00
10.000,00

3. Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Sprzęt elektroniczny łącznie: 650.936,04

Koszty dodatkowe (koszty odtworzenia danych, 
nośniki danych, oprogramowanie)

70.000,00

4. Ubezpieczenia NNW członków OSP i 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

20.000,00

5. Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów 5.000,00

6. Ubezpieczenie NNW  osób skazanych 
skierowanych na podstawie skierowania Kuratora
Zawodowego Sądu Rejonowego na wskazany 
okres do wykonywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne.

5.000,00
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7. RAZEM (wartość brutto): -----------------

Tabela 2

Przedmiot zamówienia

Wartość usługi
(cena-składka

ubezpieczeniowa)
netto w zł za cały

okres
ubezpieczenia * 

Stawka
VAT

w % /
oznaczenie
zwolnienia
z VAT **

Wartość usługi
(cena-składka

ubezpieczeniowa)
brutto w zł za cały

okres ubezpieczenia

1 2 3 4
Usługi ubezpieczenia  Gminy Panki  
wraz z jednostkami organizacyjnymi
w zakresie:
1/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej ,
2/ Ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk,
3/ Ubezpieczenia sprzętu  
elektronicznego od wszystkich ryzyk
4/Ubezpieczenia NNW członków OSP
i młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych,
5/ Ubezpieczenie NNW sołtysów, 
inkasentów
6/Ubezpieczenie NNW  osób 
skazanych skierowanych na 
podstawie skierowania Kuratora 
Zawodowego Sądu Rejonowego na 
wskazany okres do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.

zw.

Cena oferty (wartość brutto) za cały okres ubezpieczenia tj. 36 miesięcy: 
…........................ zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych ……….. groszy).

   
…...............................................................
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej   
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ZAŁĄCZNIK NR  1 B

Zadanie 2
Tabela 1

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
(gwarancyjna) w zł

Składka ubezpieczeniowa
w zł brutto 

za cały okres
ubezpieczenia

(wypełnia Wykonawca) *
1. Odpowiedzialność Cywilna - 

obowiązkowa 
Zgodnie z ustawą

2. AC/KR   Zgodnie z załącznikiem nr 8-
wykaz pojazdów

--------------------------------
------------------------------

3. NNW 10.000,00 / 1 osobę 

4. Assistance --------------------

5. RAZEM (pkt. 1–4) : ----------------

Tabela 2
Przedmiot zamówienia Wartość usługi

(cena-składka
ubezpieczeniowa)
netto w zł za cały

okres
ubezpieczenia * 

Stawka VAT
w % /

oznaczenie
zwolnienia 

z VAT **

Wartość usługi
(cena-składka

ubezpieczeniowa)
brutto w zł za cały

okres ubezpieczenia

1 2 3 4
Usługa kompleksowego 
ubezpieczenia  Gminy Panki wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w 
zakresie opisanym w     
dokumentacji z postępowania dla 
zadania 2 
 

zw.

Cena oferty (wartość brutto) za cały okres ubezpieczenia: ............................. zł.*

(słownie: ………………………………………………………………………………………).*
     

*Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie  z  przepisami  o  podatku od towarów i  usług  w
zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Wykonawca  w  tej
sytuacji podaje w formularzu oferty i formularzu cenowym wyłącznie cenę netto.
**Wpisać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpisać symbol „ZW.” w 
przypadku zwolnienia usług ubezpieczenia z podatku VAT

……………………………………………………
 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 2
Do Zamawiającego :

Gmina Panki 
ul. Tysiąclecia 5 
42-140 Panki
reprezentowana przez 
Bogdana Praski – Wójta  Gminy Panki

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

Przedmiot zamówienia : 
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.
Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP ) Nr ……… - 2017    
w dniu …………… r.

2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.panki.pl

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Usługi
kompleksowego  ubezpieczenia  Gminy  Panki  wraz  z  jednostkami
organizacyjnymi”  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez

zamawiającego  w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać  dokument  i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono

warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 3
Do Zamawiającego :

Gmina Panki  
ul. Tysiąclecia 5 
42-140 Panki 
reprezentowana przez 
Bogdana Praski – Wójta Gminy Panki

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

Przedmiot zamówienia : 
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.
Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP ) Nr ……… - 2017    
w dniu …………… r.

2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.panki.pl

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Usługi
kompleksowego  ubezpieczenia  Gminy  Panki  wraz  z  jednostkami
organizacyjnymi”  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wy-

konawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ……… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art.24 ust.1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24 ust.8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:* 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  PODANYCH    INFORMACJI 

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zastały przedstawione z pełna świadomością i konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis

UWAGA:

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie o 

braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców 

 *Jeżeli nie dotyczy należy skreślić
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Załącznik nr 4
Do Zamawiającego :

Gmina Panki  
ul. Tysiąclecia 5 
42-140 Panki 
reprezentowana przez 
Bogdana Praski – Wójta Gminy Panki

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

Przedmiot zamówienia : 
„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.
Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP ) Nr ……… - 2017    
w dniu …………… r.

2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.panki.pl

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że :

a) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą
następujące podmioty *:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
( lub lista w załączeniu )

1.b)nie należę do grupy kapitałowej *
W przypadku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………….., dnia ……………………

…………………….…………………….
                                                                  ( sprawowana funkcja, podpis 
osoby uprawnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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Załącznik nr 5     

      GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK,  SPRZĘTU

ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA NNW CZŁONKÓW
OSP I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH,

 NNW SOŁTYSÓW I INKASENTÓW,  UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKAZANYCH
SKIEROWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA KURATORA ZAWODOWEGO

SĄDU REJONOWEGO NA WSKAZANY OKRES DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ
KONTROLOWANEJ PRACY NA CELE SPOŁECZNE. 

Umowa nr ……………..
zawarta w dniu …………………………..……….. w Gminie Panki 

pomiędzy
Gminą Panki z siedzibą w Panki 42-140, ul. Tysiąclecia 5, 
NIP:…………………., 
Regon ……………,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Panki  – …..............................,
przy kontrasygnacie …............................ –  ….............................,
zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………………. z siedzibą  w  …..………….,  prowadzącym  działalność
gospodarczą  zarejestrowaną  w  ……………..  prowadzonym  przez
……………………………………………………, 
NIP: ………………………………….., Regon ………………………………..…. 
reprezentowanym przez: 
………………………….………..…….. –  ………………………………………….…..
zwanym dalej Wykonawcą,

przy udziale

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. ,

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy  w  postępowaniu
o udzieleniu  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, po.z 2164 ze
zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  umowy  pn.
„  Usługa  kompleksowego  ubezpieczenia  Gminy  Panki  wraz  z  jednostkami
organizacyjnymi” w zakresie :
dla Zadania 1
1/ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
2/ ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
3/ ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4/ ubezpieczenie NNW członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
5/ ubezpieczenie NNW sołtysów i inkasentów,   
6/ ubezpieczenie NNW  osób skazanych skierowanych na podstawie skierowania Kuratora
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Zawodowego  Sądu  Rejonowego  na  wskazany  okres  do  wykonywania  nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne

dla Zadania 2
ubezpieczenia komunikacyjnego:
1/ ubezpieczenia OC,
2/ ubezpieczenia AC/KR,
3/ ubezpieczenia  NNW,
4/ assistance.

§ 2

1. Okres ubezpieczenia wynosi odpowiednio:
Zadanie 1
36 miesięcy w terminie: od 01.02.2017r. do 31.01.2020r.

Zadanie 2
Zgodnie  z  terminami  wskazanymi  w załączniku nr  8  do  SIWZ –  wykaz  pojazdów.
Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w
załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz pojazdów): 31.01.2020r.

§ 3

Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od 01.02.2017r. do 31.01.2020r.
Zawarcie  umów  ubezpieczenia  zostanie  potwierdzone  polisami  ubezpieczeniowymi
zgodnymi ze złożoną ofertą.
Podane sumy gwarancyjne i limity odnoszą się do rocznego okresu.

§ 4

1.Łączna składka wynikająca z niniejszej umowy ubezpieczenia wynosi: 
Dla Zadania 1
Składka za ubezpieczenia wskazane w § 1 pkt. 1/-6/ umowy …………….. zł brutto (słownie:
………………… 00/100 zł), płatna na konto ................, numer konta …… , w 4 ratach w
okresie 12 miesięcy, terminy płatności kolejno – co 3 miesiące przez cały 36 miesięczny
okres ubezpieczenia.

Dla Zadanie 2
Składka za ubezpieczenia …………… zł brutto (słownie: ………………… 00/100 zł), płatna na
konto ................: , numer konta …… ……………. , w dwóch ratach w terminie 14 dni od
początku okresu ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia.

2. Ustala się, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę
stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną w przelewie bankowym lub pocztowym
dokonanej zapłaty o ile stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał
na zrealizowanie płatności   
a w przypadku przelewu elektronicznego datę złożenia polecenia przelewu.

3.Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek raty w terminie
przewidzianym 
w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia
ani ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.

4.  Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w
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szczególności
z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane
będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej– powyższa zasada
nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

§ 5

1. Do ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej generalnej umowy zastosowanie mają 
w szczególności:
a/  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
IZ.271.1.2017

b/  oferta   .............................     wyłoniona  w ramach  procedury  zamówienia
publicznego,

c/  ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z
2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),   

d/ OWU 
e/ OWU
f/  OWU ……………………………………………………………………………………………
g/ OWU ……………………………………………………………………………………………
h/ OWU …………………………………………………………………………………………… .

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i
klauzul ubezpieczeniowych w nich wyszczególnionych oraz treść oferty złożonej
przez .................., mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz
załącznikami do nich, zawartymi w wyłonionej ofercie lub stosowanych w obrocie przez
Wykonawcę dla danego rodzaju ubezpieczeń chyba, że takie ogólne warunki
ubezpieczenia lub załączniki do nich, dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia lub Umowie, załączniki, w takiej sytuacji mogą znaleźć
zastosowanie ich postanowienia obiektywnie korzystniejsze dla Zamawiającego, który
może podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów takich korzystniejszych postanowień.
W przypadku, w którym treść lub limity klauzul ograniczają zakres jaki wynikający z
zapisów i sformułowania OWU wykonawcy, w takiej sytuacji zastosowane będą zapisy
owu  lub  klauzul  wykonawcy  w  myśl  zasady  postanowień  korzystniejszych  dla

Zamawiającego.
§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.).
2. Zamawiający oświadcza iż otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie 
których zawarto umowę ubezpieczenia, odnoszące się do poszczególnych zakresów 
odpowiedzialności.

§ 7

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zastrzega (przewiduje) możliwość zmiany umowy w zakresie
obejmującym, w szczególności:
a)  konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów
prawa, w przypadku zmiany przepisów prawnych,  w  tym  zmian  stanu  prawnego
powodującego  konieczność  rozszerzenia  danego  ubezpieczenia  albo  powodującego
niezasadność  kontynuacji  danego  rodzaju  ubezpieczenia,  wynikłą  ze  zmiany  stanu
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prawnego   przewidującego  zmianę  charakteru  ubezpieczenia  z  obowiązkowego  na
nieobowiązkowe  w  odniesieniu  do  Zamawiającego  lub  podmiotów  objętych
ubezpieczeniem, wskutek których Zamawiający będzie miał prawo rezygnacji  z danego
ubezpieczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie
do zakresu i udziału danego ubezpieczenia w składce. 
b)  nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany
tych danych, 
c)  zmniejszenia  lub  zwiększenia wartości majątku i wskutek tego zmiany  składki
ubezpieczenia w przypadku jego likwidacji, sprzedaży, bądź nabycia,
d)  sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy w
sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową na
zasadach i na warunkach określonych w aktach powołanych w §5.
e) zmiany i  rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,  korzystnego dla  Zamawiającego i  za
zgodą  Wykonawcy,  dotyczącą  wprowadzenia  dodatkowych  klauzul  ubezpieczenia  lub
rozszerzenie  zakresu  obowiązywania  klauzul  dotychczasowych,  bez  dodatkowego
podwyższania składki ubezpieczenia,   
f)  zmiany i rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą
Wykonawcy, dotyczącą ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego
nieprzewidzianego w specyfikacji, 
g) zmianę zakresu ubezpieczenia dotyczącą Zamawiającego polegającą na powstawaniu
nowych  jednostek,  przekształceniach,  połączeniach,  zmianach  własnościowych  lub  ich
formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, 
h) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z
ochrony  ubezpieczeniowej  dla  określonych  ryzyk,  wymagające  ograniczenia  ochrony
ubezpieczeniowej i aktualizacji składki.

2. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy również w  przy-
padkach zmiany po wejściu w życie niniejszej umowy:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i
wysokość składki.

3. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 3  wartość netto składki nie zmieni się a
określona w aneksie kwota brutto składki zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki
podatku  od  towarów  i  usług,  wynikającej  ze  zmienionych  przepisów,  co  obejmuje
poszczególne przyszłe raty, płatne po wejściu w życie zmienionych stawek. 

4. W przypadku zmiany, wskazanej w ust. 2 pkt. 1 składka i raty płatne Wykonawcy
podlegać  będzie  zmianie  odpowiednio  do  sumy  wzrostu  kosztów  wynagrodzenia
poszczególnych  pracowników biorących  udział  przy  realizacji,  w  momencie  wejścia  w
życie zmiany  pozostałej do wykonania części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
minimalnego ustalonego po zmianie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia,
o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy wykazaniu przez Wykonawcę wpływu podwyższenia
minimalnego wynagrodzenia na wysokość składki.

5. W razie zmiany, o której mowa w ust.  2 pkt.  2 wynagrodzenie ulegnie zmianie w
wysokości  odpowiadającej  sumie  wzrostu  kosztów  wynikających  z  zmian  zasad
podlegania  ubezpieczeniom  lub  stawek  wpływających  na  konieczność  odprowadzenia
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dodatkowych składek lub składek o zwiększonej wysokości, na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne Wykonawcy lub u niego  zatrudnionych osób., przy wykazaniu wpływu tych
zmian na koszty wykonania Zamówienia.

6. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 2:

w przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca, w terminie co najmniej  21 dni przed
wejściem w życie przepisów o których mowa ust. 2 (w tym przepisów dotyczących zmian
stawek podatku od towarów i usług, chyba, iż zmiana przepisów przewiduje krótszy ter-
min ich wejścia  w życie,  może zwrócić  się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę
składki wraz z propozycją zmiany umowy w tym zakresie. Jeżeli do dnia wejścia w życie
zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, Wykonawca nie zwróci się do Za-
mawiającego o zmianę wynagrodzenia, uznaje się, iż zmiany przepisów nie mają wpływu
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Odpowiednio należy uznać, iż w przy-
padku niezgłoszenia wniosku o zmianę w zakresie stawek, o których mowa w ust. 2 pkt.
3, oznaczać będzie uznanie przez Wykonawcę zmiany tych stawek za nie wywołującą
skutku w odniesieniu do zawartej Umowy. 

Do  wniosku  Wykonawca  będzie  zobowiązany  pisemnie  przedstawić  Zamawiającemu
szczegółową kalkulację uzasadniającą  wzrost kosztów, wynikający ze zmiany przepisów,
o których mowa w ust. 2. W odniesieniu do  zmian stawek podatku od towarów i usług
Wykonawca przedstawi zmianę przepisu, która stanowi w jego ocenie podstawę do doko-
nania zmiany oraz wykaże wpływ tych zmian na wysokość ustalonej składki, w szczegól-
ności  poprzez  wykazanie,  iż  przedmiotowa  zmiana  stawki  podatku  obejmuje  również
składkę określoną w niniejszej Umowie. W zakresie zmian przepisów  określonych w ust.
2 pkt.1 i 2 Wykonawca w szczególności przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzają-
ce poprawność wyliczenia takie jak umowy o pracę lub dokumenty ubezpieczeniowe.

Zamawiający ma możliwość żądać od Wykonawcy uprzedniego przedłożenia dodatkowych
wyjaśnień i dowodów, jeżeli  przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów
wykonania zamówienia i w konsekwencji składki.

Zmiana umowy w tym zakresie  nastąpi  po podpisaniu aneksu, w terminie 7 dni od prze-
kazania przez Wykonawcę wniosku i akceptacji wyliczeń przez Zamawiającego. W przy-
padku w którym Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał dodatkowych wyja-
śnień lub przedstawienia dowodów termin ten wyniesie 7 dni od ich uzupełnienia/przed-
stawienia.

§ 8

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na umowę o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,  osoby wykonujące czynności  w pełnym
wymiarze czasu pracy, które będą wykonywały prace związane z zatrudnieniem na
podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia:

- osoba do kontaktu z Zamawiającym.
2. Prace,  określone  w ust.  1  wykonywane będą przez  osoby wymienione  w wykazie

pracowników, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Zatrudnienie wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania

umowy.
4 W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania

czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełnienia  przez  wykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wskazanych  w  ust.1
czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.
wymogów i dokonania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
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ww. wymogów.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w

tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez  wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1  czynności  w trakcie
realizacji zamówienia:

a)  oświadczenie  wykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

7. Jeżeli  z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w wykazie osób,  
nie  będą  w  stanie  wykonywać  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca  w  ramach
zastępstwa  i  po  uprzednim  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  i
udokumentowaniu  zatrudnienia  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę,  będzie
uprawniony  do powierzenia  wykonywania  prac  innym  osobom  na  zasadach
określonych w  SIWZ.

8. Nie przedłożenie przez Wykonawcę  Wykazu Pracowników, o których mowa w ust. 1
traktowane będzie  jako niewypełnienie  obowiązku zatrudnienia  osób na podstawie
umowy o pracę.

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w § 8 ust.1
czynności   na  podstawie  umowy o pracę w rozumieniu  przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu  zatrudniania  pracowników  świadczących
dane prace na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za
każdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy  o pracę i wykonującego
prace, o których mowa w § 8 ust.1 oraz liczbę miesięcy w okresie realizacji umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

§ 9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części 
umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadzane będą pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej.
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§ 11

Zamawiający/Wykonawca otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie, których
zawarto poszczególne umowy ubezpieczenia.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
Wykonawcy  oraz dwa dla Zamawiającego.

…………………………………………………… ……………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 6

DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
  

Nazwa Gmina Panki wraz z podległymi 
jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi

Adres ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

Czy  zabezpieczenia  p.  pożarowe  są  sprawne  i  posiadają
aktualne przeglądy.

Tak

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

 budynki  przeznaczone  do  rozbiórki,  pustostany,
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym,

 budynki  wynajmowane  w  których  prowadzona  jest
działalność stwarzająca zagrożenie wybuchem pożaru,

Jeżeli tak , prosimy o ich wskazanie w szczegółowym wykazie
budynków.

Aleksandrów 15

Czy  w  którymkolwiek  z  wymienionych  budynków,  są
przechowywane  materiały  łatwopalne,  substancje
niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.
Jeżeli  tak  prosimy  o  podanie  rodzaju,  ilości  składowanych
materiałów oraz miejsca.

Nie

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają windę/y Nie

Czy  do  ubezpieczenia  zgłaszane  są  budynki/budowle  o
konstrukcji  z  płyty  warstwowej  
z palnym wypełnieniem (jak styropian, pianka poliuretanowa)

Nie

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego – czy sprzęt 
podłączony jest do UPS-ów? 

Nie, tylko elementy krytyczne
(serwery)

Czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt
elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu?

Nie

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe
zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglą-
dy.

Tak

Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do
ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym prze-
glądom  wynikającym  z  przepisów  prawa,  co  potwierdzone

Tak

Strona 68



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Usługi
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami

organizacyjnymi”.

jest każdorazowo pisemnym protokołami

Czy  obiekty  budowlane  oraz  wykorzystywane  instalacje
techniczne  podlegają  regularnym  przeglądom  okresowym
stanu  technicznego  i/lub  dozorowi  technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności
przeglądy okresowe dotyczą:
a)  przydatności  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e)  przewodów  kominowych  (dymowe,  spalinowe,

wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.

Tak

Czy impresy organizowane przez Gminę/odbywające się  na
terenie  Gminy  obejmują  imprezy/sporty  ekstremalne,
lotnicze,  motorowe,  oraz  takie  gdzie  celem  jest  uzyskanie
prędkości  maksymalnej,  czy  planowane  są  pokazy
fajerwerków  (  czy  w  całości  zlecane  będą  profesjonalnej
firmie).

Tak

Czy na terenie gminy znajdują się Punkty Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (ilość punktów)

Tak,  1  PSZOK  znajdujący  się  na
oczyszczalni

Czy  na  terenie  Gminy  odnotowano  powódź  od 1997 przez
ostatnie 20 lat

Tak, w roku 2013r. 

Czy na terenie Gminy odnotowano podtopienia ostatnie 10 lat Nie

Czy na terenie Gminy odnotowano podniesienie poziomu wód
gruntowych

Nie

Czy  Gmina posiada własną sieć kanalizacyjną i wodociągową Tak

Czy  do  zadań  Gminy  należy  zaopatrzenie  mieszkańców  w
wodę?

Tak

Czy do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły? Tak

Czy gmina posiada mosty, przepusty? Tak

Czy  Gmina posiada parking. Jeżeli tak to  czy jest to parking
strzeżony, liczba miejsc postojowych

Tak, parking niestrzeżony

Czy gmina  posiada/zarządza/administruje  sortownią  śmieci,
zakładem recyklingu, spalarnią śmieci/wysypisko śmieci

Nie

Czy jest oczyszczalnia ścieków Tak

Liczba cmentarzy „gminnych” 2

Liczba sołtysów 12

Czy Gmina posiada/użytkuje pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów 
mechanicznych. Jeżeli tak, to proszę wskazać ilość i rodzaj 

Nie
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pojazdu. 

Załącznik nr 7

SZKODOWOŚĆ- zgodnie z zaświadczeniem Ubezpieczyciela o przebiegu szkodowości.

Załącznik nr 8

Szczegółowy wykaz mienia, pojazdów - (oddzielny  plik  w Excel-u)
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