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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto Brzeziny zwana dalej "Zamawiającym", w imieniu którego postępowanie prowadzi Burmistrz 
Miasta Brzeziny 

Adres, siedziba: 

Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 

tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, 

NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615 

 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem 
ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej  wartości ustalonej na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 
dalej ustawą,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: usługi  

CPV główne: 66510000-8 Usługi ubezpieczenia 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część zamówienia będzie 
oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 
Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone 
temu samemu Wykonawcy. 
 
2. Zamówienie dzieli się na dwie poniższe części: 

ZADANIE I zamówienia – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW: 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 

D. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków  w trakcie akcji w formie 
imiennej oraz strażaków poza akcją i młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie 
grupowej bezimiennej 

ZADANIE  II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne 

A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych; 

B. Ubezpieczenie autocasco; 

C. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów; 

D. Ubezpieczenie assistance. 
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ZADANIE I –ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej  

i NNW Strażaków: 
 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK-  CPV 66515000-3  

Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie bez względu na wiek, stopień umorzenia czy zużycia 
technicznego, tym samym z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie techniczne, 
którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie ubezpieczenia Miasto Brzeziny i jednostki 
organizacyjne. 

W szczególności przedmiotem ubezpieczenia są nakłady adaptacyjne, wzrost wartości mienia 
wynikający z ulepszenia (modernizacji, remontu itp.), jak również przeszacowania, mienie nowo 
nabyte (w tym również mienie użytkowane na bazie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych 
umów o podobnym charakterze) oraz wszelkie inwestycje. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z 
posiadaniem lub wzrostem wartości mienia.  

Mienie ubezpieczane według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień 
umorzenia/zużycia technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie 
techniczne. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczanego na sumy 
stałe stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego  
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia technicznego. 

 

3. Okres  ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. 

Dokumenty w drugim okresie ubezpieczenia wystawiane będą na podstawie zaktualizowanych 
wartości/sum ubezpieczenia. 

 

4. Miejsca ubezpieczenia: Rzeczpospolita Polska w tym teren Miasta Brzeziny oraz wszystkie 
miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe) przez Urząd Miasta Brzeziny oraz jednostki 
organizacyjne  

Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc prowadzenia działalności z chwilą ich utworzenia. 

Wykaz jednostek oraz adresy lokalizacji jednostek znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.  

 

5. Dokumenty ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia podpisze z Zamawiającym umowę ubezpieczenia. Opis przedmiotu zamówienia 
uwzględniający ofertę Wykonawcy stanowiący program ubezpieczenia będzie załącznikiem do umowy 
ubezpieczenia. 

 

Dla każdego rodzaju ryzyk zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi odrębne 
polisy/certyfikaty ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie ubezpieczeń na warunkach programu 
ubezpieczenia odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Miasta.  
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6. Zakres ubezpieczenia:  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia, 
jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej. W szczególności 
zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe wskutek czynników takich jak: 

1) ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku 
powietrznego;  

2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię 
instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub 
użytkowanego przez zamawiającego), grad, śnieg, huk ponaddźwiękowy, dym  
i sadza, trzęsienie ziemi; zalanie w wyniku nieumyślnego pozostawienie otwartych kurków, zaworów 
lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej;  

3) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie; uderzenie pojazdu (w tym pojazdu 
własnego lub użytkowanego przez Ubezpieczonego), 

4) działania wody w szczególności w wyniku: burzy, nagłego wylewu wód podziemnych, deszczu, 
wilgoci (z wyłączeniem tego ryzyka jako czynnika działającego w czasie), pary wodnej i cieczy  w innej 
postaci oraz mrozu, śniegu itp., 

5) przepięcie, przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach 
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego; 

Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego niezależnie od przyczyny powstania. Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno 
zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej  
w związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową; 

7) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego 
mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia; 

8) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową; 

9) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia; 

10) kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana); 

11) rabunek (dokonany lub usiłowany); 

12) włączenie do ubezpieczenia kradzieży „zwykłej” z limitem 20.000 PLN na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

13) dewastacja/wandalizam (rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w 
związku z kradzieżą lub bez takiego związku); Limit odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na 
jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

W ramach dewastacji ubezpieczyciel ponosić będzie odpowiedzialność za szkody „ graffiti” do limitu 
20.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia .  
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14) stłuczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych jak oszklenia ścienne, dachowe, płyty szklane 
stanowiące część mebli, gablot oraz innych przedmiotów szklanych stanowiących wyposażenie 
budynku, lokalu lub innych pomieszczeń; Limit odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN 

14)szkody powstałe w wyniku zalań z nieszczelności dachowych, okiennych, złączeń płyt, szczelin, 
nieszczelności rynien, szczelin itp. Limit odpowiedzialności 30.000,00 PLN na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

15) szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio 
na podłodze, 

16) szkody w budynkach/budowlach powstałe na skutek huraganu  i/lub gradu w przedmiotach 
trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, 
markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest 
uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w 
umowie ubezpieczenia, 

17) oraz szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej tak zwanych ryzyk 
nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks. 

 

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej 
brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji 
środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego.  

Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji,  

o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. 

 
5. Przedmiot ubezpieczenia:  

Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia System ubezpieczenia 

Budynki Miasta i jednostek podległych, budynki 

mieszkalne i gospodarcze  

 

52 187 845,50 zł 
Sumy stałe 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie 3 093 707,29 zł 
 

Sumy stałe 

Księgozbiory 587 105,40 zł 
 

Sumy stałe 

Muzealia 
50 000,00 zł 

Sumy stałe 

Wyposażenie niskocenne, poza ewidencją 

środków trwałych 

 

2 238 582,03 zł 
Sumy stałe 

Nakłady adaptacyjne, inwestycyjne 500 000,00 zł 

 

Pierwsze ryzyko 

Wartości pieniężne 20 000,00 zł Pierwsze ryzyko 

Mienie osób trzecich  100 000,00 zł 

 

Pierwsze ryzyko 

Środki obrotowe  20 000,00 zł 

 

 

 

Pierwsze ryzyko 

Mienia pracowników- 1.000 zł*359 pracowników 200 000,00 zł Pierwsze ryzyko 
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Koszty odtworzenia dokumentacji/danych/ 

księgozbiorów  

20 000,00 zł Pierwsze ryzyko 

Koszty naprawy zabezpieczeń 20 000,00 zł Pierwsze ryzyko 

Mała architektura, w tym place zabaw, ławki, 

pergole itp. 

20 000,00 zł Pierwsze ryzyko 

Nasadzenie 3 000,00 zł Pierwsze ryzyko 

 

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku mają zastosowanie poniższe limity odpowiedzialności: 

Środki trwałe (w tym itp.: maszyny, urządzenia sprzęt elektroniczny, 

wyposażenie) 
500.000,00 

Pozostałe mienie (w tym itp. środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie 

pracownicze) 
50.000,00 

Gotówka oraz papiery wartościowe w lokalu od kradzieży z włamaniem i 

rabunku) 
20.000,00 

Gotówka oraz papiery wartościowe w transporcie 20.000,00 

 

Powyższe limity stanowią łączny limit odpowiedzialności dla Miasta Brzeziny  
i jednostek podległych. 

Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze ryzyko.  
Sumy ubezpieczenia oraz limity  dotyczą  rocznego/polisowego okresu ubezpieczenia i ulegają 
odnowieniu w drugim roku polisowym. 

 

Postanowienie dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia: 

5.1. Ilekroć jest mowa o małej architekturze chodzi o zespół niewielkich obiektów budowlanych, 
wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu, są nim użytkowe itp. służące rekreacji codziennej 
tj. piaskownica, huśtawka, drabinka, ławki, obiekty służące do utrzymania porządku tj. śmietnik, 
pergole, ogrodzenia; palce zabaw itp. 

5.2.  Ubezpieczenie ma obejmować koszty ratowania/odtworzenia dokumentów/danych/ 
księgozbiorów. Ilekroć jest mowa o danych przechowywanych czy przetwarzanych przez Miasto 
Brzeziny oznacza to tylko i wyłącznie dane w postaci „papierowej”. 

5.3.  Ubezpieczenie obejmować będzie koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii – 
limit 30 000,00 zł oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody w tym na terenie osób trzecich – limit 
odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

5.4.  Ubezpieczeniem objęte zostaną budynki wyłączone z eksplotacji przez okres dłuższy niż 30 
dni z limitem odpowiedzialności 300.000 zł na jedno i wszystki zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Wykaz budynków: ul. Waryńskiego 10/12 (mieszkalny) oraz Ul.Kościuszki 8 (mieszkalny) 

5.5.  Ubezpieczeniem objęta zostanie inwestycja w trakacie – budynek użyteczności publicznej – 
żłobek o pow. Użytkowej 490 m², murowany, stropodach, konstrukcja drewniana, pokrycie dachu 
papa, -wartość inwestycji  2.600.000,00 zł. 

5.6. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami  
bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskownica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huśtawka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drabinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ławka_(mała_architektura)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Śmietnik&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogrodzenie&action=edit


8 

 

5.7. Ochrona obejmuje mienie podczas tymczasowego składowania (itp. w okresie wakacyjnym) 
lub przerwy w działalności, w tym nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach 
(odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji). 

5.8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia zainstalowanego za zewnątrz budynków lub 
budowli. Dla mienia, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie zainstalowane jest na 
zewnątrz, przyjmuje się, iż sposób zamontowania tego mienia jest wystarczającym zabezpieczeniem 
przeciwkradzieżowym, 

5.9. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie o charakterze zabytkowym, w tym  
w szczególności wpisane do rejestru zabytków i/lub będące pod nadzorem konserwatorskim. 

5.10. Przedmiot ubezpieczenia wymieniony w załącznikach wraz z aktualnymi sumami 
ubezpieczeniami, które mogą zostać zaktualizowane przed wystawieniem polis na każdy rok 
ubezpieczenia. 

 

6. System i sumy ubezpieczenia:  

Suma ubezpieczenia:  

 Budynki i budowle Miasta i jednostek organizacyjnych – wartość księgowa brutto 

 Maszyny urządzenia i wyposażenia, księgozbiory muzealia- wartość księgową brutto 

 Pozostałe mienia – wartość odtworzeniowa (nowa) 

 Gotówka- wartość nominalna  

 

System ubezpieczenia: na sumy stałe dla środków trwałych, pierwszego ryzyka dla pozostałego 
mienia. 

7. Franszyzy i udziały własne: 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

Udział własny: brak 
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II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
 – CPV 66519200-3dr 

1. Okres ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. – z rocznym okresem 
polisowym 

2. Miejsca ubezpieczenia:   

Teren Miasta Brzeziny w tym wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe) ,  

- UWAGA: W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego znajduje się sprzęt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dla niego miejscem ubezpieczenia jest teren Miasta 
Brzeziny- sprzęt znajduje się w prywatnym użytkowaniu w domach mieszkańców. 

- Dla sprzętu przenośnego miejscem ubezpieczenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. 

Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc prowadzenia działalności z chwilą ich utworzenia. 

Wykaz jednostek znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.   

 

7. Zakres ubezpieczenia:  

Ubezpieczenie powinno objąć wszelkie nagłe niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia 
w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, 
upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, 
katastrofa budowlana, zalanie, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie 
pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), 
rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację, wady produkcyjne, konstrukcyjne, materiałowe oraz 
koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.  

Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie (itp. 
upuszczenie). 

 

8. Przedmiot ubezpieczenia: 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (również  
w czasie jego przemieszczania i transportowania) oraz systemy monitoringu (zewnętrzne  
i wewnętrzne).  

Do ubezpieczenia przyjęto sprzęt elektroniczny nie jest starszy niż 5 lat. 

W sumach ubezpieczenia sprzętu przenośnego uwzględniono Fotoradar Miasta Brzeziny. 

W ramach sprzętu stacjonarnego znajduje się sprzęt zakupiony w ramach projektu POIG 8.3 
rozmieszczony na terenie Miasta Brzeziny u beneficjentów indywidualnych (w domach mieszkańców ) 
i w jednostkach podległych Miastu Brzezin 

4.1. System ubezpieczenia: sumy stałe 

4.2. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia technicznego oraz 
okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i całkowitej),  

5. Franszyzy:  

Franszyzy: redukcyjna, integralna, udział własny:  brak 
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Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Sprzęt stacjonarny 781 665,19 zł 

Sprzęt przenośny 619 983,69 zł 
 

Sprzęt stacjonarny współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej 

  833 299,17 zł 

Oprogramowanie i koszty odtworzenia danych 

(pierwsze ryzyko) 

100 000,00 zł  

Powyższe limity stanowią łączny limit odpowiedzialności dla Miasta Brzeziny  
i jednostek podległych. 

Sumy ubezpieczenia oraz limity  dotyczą  rocznego/polisowego okresu ubezpieczenia i ulegają 
odnowieniu w drugim roku polisowym. 

 

6. Warunki szczególne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: 

6.1. Włączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z powodu silnego wiatru (huraganu); 

6.2. Do ubezpieczenia przyjmuje się środki trwałe wg wartości księgowej brutto bez względu na stan 
umorzenia/zużycia technicznego środka trwałego; 

6.3. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu 
stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji – uzgadnia się, iż ubezpieczający może 
dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby), albo przez zewnętrzną 
firmę. 

6.4. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku tzw. kradzieży zwykłej do limitu 
20.000,00 PLN 

6.5. Włączenie szkód powstałych w wyniku zalań w wyniku złego stanu dachu , rynien, okien oraz 
niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku techniczny dachu. Limit 
odpowiedzialności 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 

6.6. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez 
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 

6.7.  Uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony 
sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego 
dostawy do włączenia go do eksploatacji). 

6.8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym 
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. 

6.9.  Ochrona ubezpieczenia dla mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na 
podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 

6.10. Dla elektroniki, która ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie zainstalowana jest na 
zewnątrz, przyjmuje się, iż sposób zamontowania tego mienia jest wystarczającym zabezpieczeniem 
przeciwkradzieżowym 
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III. KLAUZULE DODATKOWE  

1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA – OBLIGATORYJNE  

(wymagane dla ważności oferty) 

L.p. 
Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 

 

 

1. Klauzula reprezentantów 

2. Klauzula automatycznego pokrycia 

3. Klauzula kosztów dodatkowych 

4. Klauzula odstąpienia od stosowania proporcji 

5.  Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów, modernizacji, 

inwestycji i prób w środkach trwałych 

6.  Klauzula automatycznego odtworzenia  wysokości  sumy ubezpieczenia po szkodzie  

 7. Klauzula odpowiedzialności z tytułu złego stanu dachu 

8.  Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami 

9. Klauzula lokalizacji 

10. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji 

11. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej 

12. Klauzula składowania mienia 

13. Klauzula zgłaszania szkód 

14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

15. Klauzula poszukiwania miejsca wycieku 

16. Klauzula rezygnacji z regresu 

17. Klauzula płatności składki lub rat składki 
 

18. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji  
 

19. Klauzula warunków i taryf 

 20. Klauzula 72 godzin 

 
21. Klauzula dotycząca konserwacji sprzętu elektronicznego. 
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9. Klauzula reprezentantów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest 
wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego 
uważa się osoby uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem na podstawie statutu. Nie 
dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników. 

1.2. Klauzula automatycznego pokrycia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do 
ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego.  

Wzrost wartości mienia o wartość nie większą niż 500 000 zł nie powoduje konieczności dopłaty 
składki. W przypadku większego wzrostu wartości mienia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki 
kwoty wzrostu ponad limit określony powyżej, jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego i według stawki nie wyższej niż określona w ofercie.  

W przypadku sprzedaży lub likwidacji mienia zwrot składki następuje na zasadach określonych przez 
Kodeks cywilny. 

1.3. Klauzula kosztów dodatkowych  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek 
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności w wysokości 
300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia: 

a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży 
pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków; 

b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie 
z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku; 

c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego 
bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; 

d) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej; 

e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane 
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody podlimit nie więcej niż 25.000 PLN; 

f) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu 
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem że takie koszty są poniesione 
w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. Limit 
odpowiedzialności 30.000,00 PLN 

1.4. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie 
stosuje się zasady proporcji, jeżeli: 

1) niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i 
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody); 

2) mienie jest ubezpieczane wg wartości księgowej brutto. 
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1.5. Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów, modernizacji, inwestycji i 
prób w środkach trwałych  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia 
również szkody w mieniu podczas dokonywania remontów, modernizacji, inwestycji i prób (dotyczy to 
zarówno szkód w mieniu poddawanym jaki i w mieniu nie poddawanym w/w czynnościom), pod 
warunkiem, że realizacja robót budowlano – montażowych nie wiąże się 
z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano –montażowe 
prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego. 

Limit odpowiedzialności: dla przedmiotów objętych ochroną do sumy ubezpieczenia; dla nakładów w 
ramach przeprowadzanych remontów, modernizacji i inwestycji: 300.000 PLN.  

1.6. Klauzula automatycznego odtworzenia  wysokości  sumy ubezpieczenia po szkodzie  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że  
w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze 
ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wskazanego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę 
ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany 
będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 
w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.  

Ustala się limit jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów 
odpowiedzialności W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia 
zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

1.7. Klauzula odpowiedzialności z tytułu złego stanu dachu 

Niniejszą klauzula strony umowy postanawiają, iż w przypadku gdy zapisy ogólnych (szczególnych) 
warunków ubezpieczenia ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu złego 
stanu dachu, wyłączenie to będzie miało zatasowanie wyłącznie wtedy, jeżeli 
Ubezpieczający/Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności 
powinien był wiedzieć.  Limit odpowiedzialności 30.000 PLN 

1.8. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami – Z zastrzeżeniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że Ubezpieczyciel 
pokrywa szkody w mieniu podczas transportu pomiędzy lokalizacjami za wyjątkiem środków 
obrotowych. Limity odszkodowania: limit 200.000,00 zł 

1.9. Klauzula lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych 
lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na 
wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności. 

1.10. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji na okres powyżej 30 
dni, o ile na czas wyłączenia z eksploatacji znajduje się ono w pomieszczeniach lub na terenie 



14 

 

przedsiębiorstwa spełniając wymogi przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe określone w umowie 
ubezpieczenia.  

1.11. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody stanowiące katastrofę budowlaną  rozumianą jako 
każde niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i 
obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt 
budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń 
budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. Limit odpowiedzialności 500.000 PLN 

1.12.  Klauzula składowania mienia – wymóg składowania mienia na podwyższeniu (co najmniej 10-
14 cm) ponad poziomem podłogi, dotyczy wyłączenie pomieszczeń położonych poniżej poziomu 
gruntu (piwnice). 

1.13. Klauzula zgłaszania szkód 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o 
niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.   

1.14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia Termin 
zgłaszania nowej lokalizacji wynosi 30 dni od dnia utworzenia placówki- limit 500.000 zł  

1.15. Klauzula poszukiwania miejsca wycieku 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn 
powstanie awarii z instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO –Limit 30.000, PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia  oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody w tym na terenie osób trzecich – limit 
odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

1.16. Klauzula rezygnacji z regresu  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do 
podmiotów powiązanych  z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), oraz pracowników 
Ubezpieczonego. Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.  

1.17. Klauzula płatności składki lub rat składki 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako 
początek okresu ubezpieczenia, 
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b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego 
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.   

1.18. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone 
do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu, według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że 
wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel 
zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do 
poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.  

1.19. Klauzula warunków i taryf 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia 
zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej. 
Powyższa klauzula nie ma zastosowania do przypadku uregulowanego w itp. 816 kodeksu cywilnego 
oraz klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych podstawowym zamówieniem oraz limitów na pierwsze 
ryzyko. 

1.20 Klauzula 72 godzin 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że wszystkie szkody powstałe w czasie 
następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia 
losowego (jeden rodzaj zdarzenia itp. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, 
śniegu)) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w 
odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 

1.20. Klauzula dotycząca konserwacji sprzętu elektronicznego. 

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że: umowa ubezpieczenia nie może zawierać 
zastrzeżeń dotyczących umowy o konserwację wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Służby 
wewnętrzne Zamawiającego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń 
elektronicznych będą uznawane przez Wykonawcę na równi ze specjalistycznym personelem 
producenta lub dostawcy, jak również bieżący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami 
producenta jest uznawany za wystarczający.  
 
 

2. WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA 

2.1. Zwiększenie limitu dla klauzuli  udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów 
modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości z 300.000 zł na 500 000 PLN 

2.2. Zwiększenie limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych z 300.000 zł na 500.000 zł  

2.3. Klauzula „prewencyjna” : Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę w systemie 
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I ryzyka służącą do wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości 
mienia lub podwyższenia stanu zapasów. Limit ubezpieczenia: 300 000,00 zł  

2.4. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie : 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych warunków umowy ubezpieczyciel pokrywa do 
ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności  dodatkowe koszty związane  
z powstałą szkodą w mieniu. 
Ochrona obejmuje: 
- koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub urządzeń, 
-koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów itp. Do nowych 
pomieszczeń oraz ich adaptacji, 
- dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy), 
-koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Limit odpowiedzialności 100 000 zł. 

2.5. Klauzula mienia ruchomego: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w 
ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem,  
że znajduje się na terenie RP.   Limit odpowiedzialności: 200 000,00 PLN 

2.6. Klauzula szkód powstałych w wyniku awarii: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, 
uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia, aparaty od 
szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami 
eksploatacyjnymi. Limit odpowiedzialności 150.000 PLN  

2.7. Klauzula kosztów ewakuacji:  Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty przeniesienia mienia, ewakuacji 
jak również przekwaterowania osób wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem .  
Za  ewakuację rozumie się konieczność zapewnienia poszkodowanym schronienia wskutek zdarzenia 
losowego, koszt dozoru uszkodzonego mienia (o ile to konieczne) do czasu zabezpieczenia mienia; 
koszty, o których mowa w klauzuli pokryte zostaną wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się 
pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności 50 000 PLN. 
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IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – CPV 66516400-4 

1. Okres ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. – z rocznym okresem 
polisowania 

2. Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska z rozszerzeniem odpowiedzialności na teren Europy na 
zagraniczne wyjazdy służbowe 

3. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:  

Odpowiedzialność cywilna w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem, 
odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności statutowej i wynikającej z wykonywania 
zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością zgodnie 
ze statutem przez Ochotniczą Straż Pożarną Miasta Brzeziny i jednostek podległych, szkody wynikające 
lub powstałe w związku z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – 
wychowawczą, zdarzenia w następstwie których Ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów 
prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej, przez 
spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia 
mienia, w tym min.: 
 
3.1 szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych 
 z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie 
porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie lub w związku z realizacją tych 
wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy, 
 
3.2. szkody wynikłe z uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, 
 
3.3. szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego lub decyzji administracyjnej  
w przypadku stwierdzenia niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub 
ustawą, 
 
3.4.szkody powstałe z powodu przewlekłości postępowania, w sytuacji, w której obowiązek wydania 
decyzji przewiduje przepis prawa, po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności  
z prawem nie wydania decyzji, 
 
3.5.szkody wynikłe z bezczynności legislacyjnej tj. nie wydania aktu prawnego jeżeli taki obowiązek 
przewidują przepisy prawa, po stwierdzeniu niezgodności  prawem nie wydania tego aktu, 
 
3.6.szkody wynikłe z błędów w zarządzaniu infrastrukturą gminy w zakresie zaopatrzenia  
w wodę, odprowadzania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, prowadzenia wysypisk, 
unieszkodliwiania odpadów, 
 
3.7.szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem będące 
skutkiem wykonywania władzy publicznej, dochodzone w oparciu o itp. 417,  4171 , 4172 k.c., 
 
3.8.szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania majątku 
znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Miasta Brzeziny oraz majątku administrowanego przez 
pozostałe jednostki organizacyjne (dobrowolne), na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego itp.: 
własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie. 
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Ochroną objęta jest także odpowiedzialność z tytułu posiadania lub administrowania terenami zieleni 
miejskiej, parkami, nieruchomościami komunalnymi, drogami wewnętrznymi, podwórkami, placami 
zabaw i innymi terenami należącymi do Ubezpieczonych. 
 
3.9.szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe 
na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych w budynkach, szkód spowodowanych przez 
nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną a w szczególności szkody 
spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, 
 
3.10.szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością oraz w 
zarządzie Miasta Brzeziny, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej 
oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach parkowych, skwerach, targowiskach, 
terenach i placach –wynikłe z winy Ubezpieczonych, a w szczególności wypadki na ww. terenach 
spowodowane: złym stanem technicznym nawierzchni, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, 
rozlaniem płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek 
kanalizacyjnych, hydrantów, itp., porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi 
i opadającymi drzewami i konarami, łamiącymi się gałęziami podczas wichur, elementami słupów, 
oprawą latarni i sygnalizacji świetlnej,  brakiem odpowiednich znaków drogowych, nienormatywną 
skrajnią poziomą i pionową ulic, spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową, będące wynikiem 
rozmytych poboczy, spowodowane ulewnymi deszczami lub śnieżycami, wynikłe z uszkodzenia 
nawierzchni lub jej zanieczyszczenia, wynikające z chuligańskich wybryków, dewastacją lub kradzieżą 
oznakowania. 
Przez teren rozumie się również chodniki, oznakowanie pionowe, pozostałości po robotach służb, 
obiekty inżynierskie będące w bezpośrednim zarządzie Miasto Brzeziny inne urządzenia związane z 
funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie 
technologicznie utrudniającym bieżące naprawy oraz związane z utrzymaniem skrajni jezdni. 
  
Miasto Brzeziny  posiada i zarządza drogami o długości   49, 601 km 
w tym  
-drogi publiczne gminne – 40,920 km  
-drogi wewnętrzne– 8,681 km 
 
3.11.szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane 
z prowadzeniem  stołówek szkolnych, przedszkolnych itp.) 
 
3.12.odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV 
i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanych   z prowadzeniem itp. stołówek i 
basenów kąpielowych. 
 
3.13. szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania prac, 
 
3.14. szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia 
neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie, 
 
3.15. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie 
wykonywania prac oraz po ich wykonaniu – Odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z wadliwym 
wykonaniem robót i usług (completed operations liability), 
 



19 

 

3.16. szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, 
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku z 
prowadzeniem szatni), 
 
3.17. szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie 
będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z włączeniem odpowiedzialności za szkody 
spowodowane użyciem fajerwerków. 
 
3.18. szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez 
masowych w rozumieniu ustawy- z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 ) – ubezpieczenie dobrowolne.  
Do zakresu włączone zostaną szkody spowodowane użyciem fajerwerków. 
 
3.19. szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z bezpośrednim 
wykonawcą (odpowiedzialność za podwykonawców i konsorcjantów z prawem do regresu), 
 
3.20. szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem  
(tzw. OC wzajemna), 
 
3.21. szkody poniesione przez pracowników własnych Ubezpieczającego, będące następstwem 
wypadków przy pracy, przy czym za pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną 
zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca 
świadczenie ZUS. Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie również stażystów, praktykantów oraz osób 
skierowanych do pracy z Urzędu Pracy. 
Ubezpieczeniem objęci są również pracownicy w odniesieniu do szkód wyrządzonych w trakcie 
odbywania podróży służbowych, delegacji, szkoleń lub stażu. Ochroną objęci są także 
nauczyciele/opiekunowie podczas wycieczek szkolnych oraz innych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych.  
W ramach OC Pracodawcy objęte zostaną szkody w mieniu pracowników, w tym pojazdach 
mechanicznych.  
 
3.22. Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu (nieruchomościach i ruchomościach) z którego 
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, przechowania lub 
innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy), w tym w sprzęcie elektronicznym. 
 
3.23. odpowiedzialność cywilna za szkody będące czystymi stratami finansowymi. Pod pojęciem 
czystych strat finansowych rozumie się szkody nie będące szkodą osobową i rzeczową. 
 
3.24. Szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej z zastrzeżeniem 
postanowień klauzuli reprezentantów 
 
3.25. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej i/lub 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w związku z ich działalnością, w tym prowadzonymi akcjami 
ratowniczo-gaśniczymi, ćwiczeniami i in. Ochroną objęte będą także roszczenia członków OSP i MDP 
wniesione do gminy w związku ze szkodami osobowymi oraz szkodami w mieniu, jakich członkowie ci 
doznali w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach. Ochrona w tym zakresie 
nie zastępuje ubezpieczenia, którego obowiązek zawarcia spoczywa na gminie w oparciu o itp. 32 
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz.1372, 1518, 1593). 
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9.26. Odpowiedzialność  cywilną za szkody powstałe u osób trzecich w związku z 
prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy,  napraw, budowy, rozbudowy, 
inwestycji, nadbudowy itp. Mienia stanowiącego własność, użytkowanego lub administrowanego 
przez Ubezpieczonego. 
 
9.27. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku ze świadczeniem przez 
Ubezpieczonego usług opiekuńczych, oświatowych, edukacyjnych, szkoleniowych w ramach realizacji 
zadań publicznych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i innych jednostkach 
organizacyjnych. Ochroną objęta będzie także odpowiedzialność cywilna nauczyciela, opiekuna, 
wychowawcy, instruktora za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez 
względu na podstawę prawną zatrudnienia. 
 
9.28. Odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia basenów (również w związku z prowadzeniem 
zajęć na ich terenie, w tym lekcji nauki pływania), hal sportowych, sportowo – widowiskowych itp. 
Ochroną objęte będą także szkody z tytułu usług ratownictwa wodnego na terenie ośrodka. W 
zakresie szkód z tytułu ratownictwa wodnego Ubezpieczonym są ratownicy. 

 
 

9.29. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się 
ziemi, osiadaniem gruntu 

 
 

9.30. Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pojazdy, samobieżne maszyny 
rolnicze, budowalne, wózki widłowe, kosiarki samojezdne i inne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 

 

 
 
10. Definicje szkody osobowej oraz rzeczowej 

Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 

Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które 
mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).  

Trigger (zakres czasowy ochrony) 

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych  
w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem 
zgłoszenia szkody w terminach określonych przepisami prawa.  

Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie 
rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. 

 
5. SUMA GWARANCYJNA: 1 000 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

DOPUSZCZALNE LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

Podane poniżej limity odpowiedzialności stanowią łączny limit odpowiedzialności dla Miasta Brzeziny  
i jednostek podległych, ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia i ulegają odnowieniu w drugim roku polisowym. 
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L.p. Ryzyko Podlimit w PLN 

1. szkody w mieniu przechowywanym i kontrolowanym przez 

Ubezpieczającego,  

w tym z tytułu posiadania i użytkowania szatni 

50.000,00  

2. szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 

500.000,00   

3. szkody powstałe na skutek przeniesienia chorób zakaźnych 100.000,00  

4. szkody w rzeczach nieruchomościach będących przedmiotem najmu, 

dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze 

500.000,00  

5. szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem najmu, dzierżawy, 

użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze 

200.000,00 

6. szkody powstałe podczas organizowania imprez masowych nie 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (ubezpieczenie 

dobrowolne)  

500.000,00  

7. szkody wyrządzone  w związku z zarządzaniem i administrowaniem 

drogami   

500.000,00 

8. Odpowiedzialność Cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy 1.000.000,00 

 9. Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone w mieniu 

pracowników, w tym w pojazdach mechanicznych 

100.000,00 

10. szkody w środowisku wynikające z jego zanieczyszczenia 300.000,00 

11. za szkody określone w punkcie 3.2.,3.3, 3.4, 3.5 500.000,00 

12. za szkody będące czystymi stratami finansowymi 200.000,00 

13. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego; 
 

500.000,00 

14. szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, 

osiadaniem gruntu 

100.000,00 

 

6.Franszyza:  

franszyza integralna brak, 

franszyza redukcyjna – brak, za wyjątkiem szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska,  

czystych strat finansowych oraz wibracji, osunięciem się ziemi, osiadaniem gruntu dla których 

franszyza redukcyjna wynosi 1.000 zł  

11. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne 

7.1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: nowouruchomione przez Ubezpieczonych 
miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich 
utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza aktualnego obszaru działania 
Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. 
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7.2. Klauzula rezygnacji z regresu  
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu 
z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych  z 
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego 
postępowania przetargowego oraz ich pracowników. Regres względem osób fizycznych zatrudnionych 
przez Ubezpieczonego na podstawie umów cywilnoprawnych (samozatrudnienie), w przypadku jeśli 
Ubezpieczony ponosi za ich działania odpowiedzialność prawną, zostaje zachowany w przypadku jeśli 
szkoda wyrządzona była umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. 
7.3. Klauzula wykonywania władzy publicznej 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochroną ubezpieczeniową zostają objęte 
wszelkie działania lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie 
określonych przez prawo obowiązków i uprawnień nałożonych na organy samorządu terytorialnego. 
W ramach ubezpieczenia nie są objęte szkody popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza 
władzy publicznej (w tym wskutek przyjęcia korzyści majątkowej), w wyniku niewypłacalności,  
wskutek ujawnienia informacji 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, potencjalnych, związanych z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, 
ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. 
7.4. Klauzula 72 godzin 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego 
zdarzenia w przedmiotowym miejscu. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz 
zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na 
fakt, iż wystąpiła istotna przyczyna, która uniemożliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie. 
Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z zarządzanym 
podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania 
przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji o tej przyczynie. 
7.5. Klauzula reprezentantów  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest 
wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego 
uważa się osoby uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem na podstawie statutu. Nie 
dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników. 
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IV. UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSP -  
CPV 66512100-3 

I. Ubezpieczenie NNW strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych,  
w ćwiczeniach oraz zajęciach sportowych – w formie grupowej imiennej  

 

1. Okres ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. – z rocznym okresem 
polisowym 

2. Miejsce ubezpieczenia: teren Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
zakres i sumy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2019 poz. 1372, 1518, 1593) 

4. Ilość osób:  36 aktywnych strażaków  

– ze względu na ochronę danych osobowych szczegółowa lista strażaków objętych ubezpieczenia 
zostanie przekazana Wykonawcy przed wystawieniem polis  

 

II. Ubezpieczenie NNW strażaków poza akcją, młodzieżowych drużyn pożarniczych ora 
członków orkiestry – w formie grupowej bezimiennej 

 

1. Okres ubezpieczenia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. – z rocznym okresem 
polisowym 

2. Miejsca ubezpieczenia: teren Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Rodzaj ubezpieczenia:  

 3.1. Czas ochrony: odpowiedzialność całodobowa; 

 3.2. Ilość osób: 58  

4. Zakres ubezpieczenia:  

Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 
będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku 
na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko zawału 
serca i wylewu krwi do mózgu. 

Ubezpieczenie powinno objąć także zdarzenia związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

5. Suma ubezpieczenia: 20 000 PLN/osobę. 

Sumy ubezpieczenia dotyczy rocznego/polisowego okresu ubezpieczenia i ulega odnowieniu  
w drugim roku polisowym. 
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ZADANIE II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

 
Przedmiot zamówienia stanowi:  

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza  pojazdu 
mechanicznego  

2. Ubezpieczenie Auto Casco.  

3. Ubezpieczenie Następstw nieszczęścliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

4. Ubezpieczenie Assistance;  

 

Okres ubezpieczenia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r.  - Począwszy od daty ekspiracji 
dotychczasowych polis, na okres 24 miesięcy - polisy roczne (początek polis - począwszy od daty 
ekspiracji dotychczasowych polis (terminy obowiązywania dotychczasowych polis zawiera załącznik nr 
8 do SIWZ), na okres 1 roku). 
 

 

I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH –CPV 66516100-1 

1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie 
w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone 
pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym 
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez 
Ubezpieczającego).  
Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z  załącznikiem nn 8 do SIWZ. 
 
2. Zakres ubezpieczenia  i suma gwarancyjna - określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 2214) 

3. Zielona Karta – Zamawiający przewiduje możliwość wnioskowania o wystawienie dla 
wybranych pojazdów bezskładkowej Zielonej Karty – jeśli zaistnieje taka konieczność. 
Za szkody spowodowane w państwach, sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia oraz Państw systemu 
Zielonej Karty, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami 
tego Państwa nie niżej niż suma gwarancyjna określona powyżej. 

4. Okres ubezpieczenia  
4.1. Dwa roczne okresy ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 

4.2. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – uwzględnienie polis o różnych rocznych okresach 
ważności ubezpieczenia (bez wyrównania okres ochrony dla całej floty), 

5. Klauzule dodatkowe: 
5.1 Klauzula niezmienności stawek 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone 
przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki 
stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w 
umowie. 
 5.2 Klauzula płatności składki lub rat składki 
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Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

a.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako 
początek okresu ubezpieczenia, 

b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego 
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.   

 

II. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO –CPV 66514110-0 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie 
w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone 
pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym 
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez 
Ubezpieczającego).  
Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 8 do SIWZ. 
 
2. Zakres ubezpieczenia: 
2.1. Pełny zakres oparty o system ubezpieczenia all risk, łącznie ze szkodami kradzieżowymi który 
powinien obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i 
wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania 
siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, 
wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz działania innych 
sił przyrody, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego (lub łącznie) niezależnie od 
źródła jego pochodzenia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w 
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez 
osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej; uszkodzenia pojazdów 
przez inne pojazdy należące do floty Zamawiającego lub użytkowane przez Zamawiającego. 
2.2. Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu 
przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego 
lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim dozór, a także w 
wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby; 
2.3. Odpowiedzialność za szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa osób 
upoważnionych do korzystania z pojazdów, 
2.4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego 
źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji 
elektrycznej;  
2.5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika, 
drzwi oraz innych elementów pojazdów;  
2.6. Odpowiedzialność w wyniku szkód spowodowanych wskutek nienależytego zabezpieczenia 
pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny, pozostawienie 
pojazdu na biegu jałowym – neutralnym, itp.); 
2.7. Odpowiedzialność wskutek zassania wody przez pracując silnik z rozlewisk powstałych w 
wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.; 
2.8. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach na drogach;  
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2.9. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu 
na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi; 
2.10. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przedostania się zwierząt do wnętrza 
pojazdu, pod maskę ( np. przegryzienie przewodów); 
2.11. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wjechaniem za wysokim 
pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem 
do należycie oznakowanego parkingu podziemnego; 
2.12. Odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub zbicia szyb pojazdu; 
2.13. Odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pracy maszyn w tym działających na 
wysypisku śmieci: rozdrabniaczy, kompaktory, żurawie, urządzenia do pryzmowania, itp.; 
2.14. Odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przewrócenia się pojazdu podczas 
wykonywania czynności załadowczych i wyładowczych - dotyczy wszystkich pojazdów i maszyn 
zgłoszonych do ubezpieczenia AC; 
2.15. Brak ograniczenia wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli szkoda powstała na skutek 
przekroczenia przepisów ruchu drogowego w tym prędkości obowiązującej na danym terenie. 
2.16. Zakres terytorialny: Europa. 
 
3. Suma ubezpieczenia: 
3.1.  Sumy ubezpieczenia AC podana w załączniku nr 8, jest sumą szacunkową na moment 

przeprowadzenia zamówienia, zostaną one zaktualizowane na dzień zawierania ubezpieczenia.  
W drugim roku polisowym składka naliczona zostanie od zaktualizowanej sumy ubezpieczania 
przy zastosowaniu stawki wynikającej z oferty; 

3.2. Wysokości sum ubezpieczenia ustalane wg wartości rynkowych bezpośrednio przed zawarciem 
ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych wartości fakturowe; 

3.3. W przypadku braku możliwości określenia sumy ubezpieczenia według wyżej wskazanych 
katalogów (dotyczy w szczególności pojazdów specjalnych oraz niestandardowych), suma 
ubezpieczenia ustalona zostanie szacunkowo, metodą spadkową (określony spadek procentowy w 
stosunku do roku ubiegłego), bądź porównawczą; 

3.4. W sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego  
i specjalistycznego w tym urządzenia GPS, terminale, belki sygnalizacyjne, nalepki, naklejki, radia, 
radiostacje; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w 
pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
specjalistyczne wyposażenie niebędące elementem nadbudowy jeśli zostało zamontowane na 
stałe w/na pojeździe (tj. w taki sposób, aby do jego demontażu konieczne było użycie narzędzi)a 
także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą; 

3.5. Brak stosowania alternatywnych części – ustalenie wysokości odszkodowania według cen nowych 
części bez potrąceń amortyzacyjnych;  

3.6. Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy 
szkodach częściowych;  

3.7. Nie ma zastosowania zasada proporcji; 
3.8. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania; 
3.9. Dla pojazdów fabrycznie nowych, przyjętych do ubezpieczenia po raz pierwszy, stała suma 

ubezpieczenia przez okres minimum 6-ciu miesięcy. W przypadku szkody całkowitej w danym 
pojeździe odszkodowanie odpowiadać będzie wartości pojazdu w dniu zakupu potwierdzonej 
fakturą.  

 
4. Franszyz i udziały własne: 
 Franszyza integralna: 200 zł; 
 Franszyza redukcyjna: brak; 
 Udział własny: brak. 
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5. Dodatkowe postanowienia: 
5.1. Odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz 

kontynuujących ciągłość ubezpieczenia AC; 
5.2. Przyjęcie do ubezpieczenia AC również pojazdów powyżej 10 lat ich eksploatacji. 
5.3. Uznanie za wystarczające posiadanych zabezpieczeń pojazdów, 
5.4. W przypadku zbycia pojazdu i zwrotu składki, rozliczenia będą prowadzone w systemie „pro rata”. 
5.5. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78 Ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym, Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego akceptuje proporcjonalne obniżenie 
składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. 

5.6. Stawka za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego będzie tożsama ze stawką ubezpieczenia AC. 

6. Klauzule dodatkowe: 

6.1. Klauzula niezmienności stawek  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez 
strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować 
wobec wszystkich pojazdów włączonych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 

6.2. Klauzula zasady proporcji 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zadeklarowanie sumy ubezpieczenia w 
stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do 
stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. 

6.3. Klauzula płatności składki lub rat składki 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie 
jako początek okresu ubezpieczenia, 

b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania 
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku 
bankowego ubezpieczającego.   

6.4. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych w zakresie Autocasco pojazdów Ubezpieczającego, 
ubezpieczonych, Ubezpieczyciel nie będzie wymagać innych dodatkowych zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych ponad te, które przyjęte zostały przez poprzedniego Ubezpieczyciela i uznaje 
się za wystarczające. 

6.5. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są: 

a. w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 85 000 zł co najmniej jedno atestowane urządzenie. 

b. w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 85 000 zł co najmniej dwa różne, samodzielne, 
atestowane urządzenia w tym autoalarm, 
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Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako 
zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu 
wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.).  

6.6. Klauzula badań technicznych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd 
nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego w momencie powstania szkody, jeśli w 
odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, pod 
warunkiem, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania 
technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 

6.7. Klauzula rozstrzygania sporów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 

 
III. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW  
 I PASAŻERÓW –CPV 66512100-3 

1. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Ubezpieczonych 
(kierowcy i pasażerów) w pojazdach mechanicznych będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony 
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być 
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o 
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych 
przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu NNW zawiera załącznik nr 8 
do SIWZ. 

2. Zakres ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
 z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie 
przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub krótkotrwałego postoju 
pojazdu, podczas doraźnej naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu.  
3. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł/osobę. 
a. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. 
b. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
 
4. Klauzule dodatkowe: 
4.1. Klauzula niezmienności stawek  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez 
strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować 
wobec wszystkich pojazdów włączonych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 

4.2. Klauzula płatności składki lub rat składki 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
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a.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako 
początek okresu ubezpieczenia, 

b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego 
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.  

4.3. Klauzula rozstrzygania sporów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 

 
IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE –CPV – 66514110-0 

 
1. Okres ubezpieczenia– zgodny z okresem ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia 
 OC posiadacza pojazdu mechanicznego poszczególnych pojazdów. 

2. Przedmiot ubezpieczenia – zgodnie z wykazem pojazdów załącznik nr 8 do SIWZ 

3. Zakres i limity odpowiedzialności  

Zakres ubezpieczenia i limity obejmują (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu) 
co najmniej  organizację oraz pokrycie następujących świadczeń: 

3.1. organizację i naprawę ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego 
unieruchomienia (również wskutek użycia niewłaściwego paliwa). Ubezpieczyciel pokrywa koszty 
robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy – limit na zdarzenie 1 000 zł, 
3.2. holowanie ubezpieczonego pojazdu (również w przypadku użycia niewłaściwego paliwa lub 
braku paliwa- Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztu paliwa), do najbliższego zakładu naprawczego – limit 
na zdarzenie 1 000,00 zł, 
3.3. otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub 
innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, 
3.4. wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia, 
3.5. koszty parkingu na okres maksymalnie 3 dni, 
3.6. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku, kradzieżu lub awarii, w tym 
koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1.000 zł ( max 2 doby), 
3.7. wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego 
pojazdu, na okres do 7 dni. Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego za pojazd 
ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). Wykonawca 
zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres nie krótszy niż 3 dni, 
3.8. usługi informacyjne, 

 

UWAGA: Zamawiający zaakceptuje najlepsze i najszerszy wariant usługi Assitance u każdego  
z Wykonawców, które zawierają co najmniej w/w ryzyka i świadczenia. 
 
4. Zakres terytorialny- szkody powstałe na terytorium RP.  

5. Klauzule dodatkowe: 
Klauzula niezmienności stawek  
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Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez 
strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować 
wobec wszystkich pojazdów włączonych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 
 
Klauzula płatności składki lub rat składki 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie 
jako początek okresu ubezpieczenia, 

b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego 
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.   

Klauzula rozstrzygania sporów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 

 
V. WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO: 

(warunki nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty) 

1) Gwarantowana suma ubezpieczenia AC przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów 

2) Włączenie do ochrony klauzuli badań technicznych - Wykonawca wypłaci odszkodowanie za 
szkodę zaistniałą z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania 
technicznego w momencie powstania szkody, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg 
dokonywania okresowych badań technicznych, pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał 
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. 

3) Włączenie do ochrony  winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia pojazdu pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych). 

4) Włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru: 

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży, części lub 
wyposażenia pojazdu lub zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, gdy pojazd został 
pozostawiony bez nadzoru oraz:  

A. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki lub 
sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub 

B. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. 

Limit:  2 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy 

5) Włączenie do ochrony klauzuli ładunkowej: 

Wykonawca rozszerza odpowiedzialność o szkody powstałe w następstwie niewłaściwego 
załadowania i przewożenia ładunku, pod warunkiem, że był on umieszczony poza kabiną pasażerską 
pojazdu 
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ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, liczba części zamówienia: 2 

Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 

Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone 
temu samemu Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca ponadto obejmie ochroną ubezpieczeniową do 
ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na 
Zamawiającego ryzyka z tym związanego, dla ubezpieczeń mienia zgodnie z klauzulą automatycznego 
pokrycia.  

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zadanie I: 

Termin realizacji zamówienia:   

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. – dwa roczne okresy ubezpieczenia  

Zadanie II: 

Termin realizacji zamówienia:   

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. – indywidualne okresy ubezpieczenia pojazdów - 
począwszy od daty ekspiracji dotychczasowych polis, na okres 24 miesięcy – dwie polisy roczne  

 

ROZDZIAŁ VIII.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

Posiada uprawnienia  do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, określonej przepisami 
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zmianami) w zakresie nie mniejszym, niż opisanym w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

Warunek dotyczy wszystkich części postępowania. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia) 
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oświadczenia w treści odowiadającej załącznikowi nr 2  do niniejszej specyfikacji oraz dokumentów,  
o których nowa w Rozdziale IX pkt.  4. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w rozdz. VIII pkt  1 ppkt 2) do SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli każdy  
z Wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać uprawnia 
do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, określonej przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zmianami)  
w zakresie nie mniejszym, niż opisanym w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Z postępowania 
zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 
12-23 ustawy PZP. 

 

5. Informacje dotyczące stosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp tzw. „procedura 
odwrócona”. 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp. 
2. Zgodnie z treścią art. 24 aa  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

   

ROZDZIAŁ IX. DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje 
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy załączyć do oferty. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w rozdz. VIII pkt  1 ppkt 2) do SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli każdy  
z Wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać uprawnia 
do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, określonej przepisami Ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze 
zmianami) w zakresie nie mniejszym, niż opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający żąda: 
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Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup 
ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w 
przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r.  – zaświadczenia, wydanego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada ten ma siedzibę, 
potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w 
zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia, 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia.  

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
zamieszcza informacje o firmach podwykonawców w oświadczeniu o braku podstaw do 
wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 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 ze zm.)oraz 
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993) zwanym dalej 
„rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

 

ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

2) Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione formy, przy czym preferuje sposób komunikacji z 
Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej . 

3) Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane 
Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

4) Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : rgi@brzeziny.pl 
5) Adres strony internetowej Zamawiającego: www.brzeziny.pl 
6) Zamawiający zastrzega, iż dla odwołań oraz przystąpień do odwołań właściwą formą komunikacji 

Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna, dopuszcza się przekazanie informacji drogą 
elektroniczną lub faksem, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na piśmie. 

7) W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia 
otrzymania wiadomości. 

8) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
tym pismem. 



34 

 

9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

10) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

11) Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie-prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej 
stronie.  

12) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca  zwróci się do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa punkcie 12 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w punkcie 12. 

15) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania, a także 
zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

16) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

17)  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
 1/ w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony brokera ubezpieczeniowego 

osobami kontaktowymi są: Pani Agnieszka Stępniak-Rożej  i Pani Agnieszka Waga, tel. (42) 634 

06-58.  

2/ w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Katarzyna Korbień tel. (0-46)874-22-24  wew. 

314. 

18)  Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godzinach 
od 8:00 do 16:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 

19) W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej 
czynności. 

 

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1.  Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
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z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ 
dla Zadania nr I, załącznik Nr 1 do SIWZ dla Zadania nr II.  
2. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności wymienionej w 
załączniku Nr 1 do SIWZ dla danego zadania.  

3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 
alternatywnych. 

4. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
złożone wyłącznie w formie oryginału.  

6. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym, atramentem. 
Formularz oferty i wszystkie dokumenty, również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach, muszą 
być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny 
złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

7. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz 
z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać 
stron nie zapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez 
Wykonawcę.  

9. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być 
przedstawione w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu(notarialnie).  

10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

11. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone „za zgodność  
z oryginałem” przez wykonawcę. Za właściwie poświadczone uznaje się zapis „za zgodność  
z oryginałem” opatrzony własnoręcznym podpisem z pieczątką imienną lub podpisem czytelnym 
złożonym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 
oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej.  

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty.   

13. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „Część jawna 
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oferty” i jako „Część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „ części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej 
oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
14. Oferta musi być złożona w opakowaniu nieprzejrzystym, zamkniętym oraz zaadresowana 
następująco:  
 

 
Nazwa i adres  
Wykonawcy , telefony 

Miasto Brzeziny 
95-060 Brzeziny 
ul. Sienkiewicza 16 

 

OFERTA NA: 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY  

I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021 

Zadanie nr…… 

W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia ………………. do godz. …….  
        

                              Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , pok. 110, I piętro 

 

15. Zmiana i wycofanie oferty:  

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert;  

2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie 
przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo  oznaczone określeniem „zmiana” 
lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu 
stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania 
Wykonawcy.  

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 110, piętro I do dnia 13.12.2019 r. , do 
godziny 10:30. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu.  

3. Otwarcie ofert:  
1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, I piętro w dniu 
13.12.2019 r. , o godzinie 11:00 
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2) otwarcie ofert jest jawne.  
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  
4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz 
warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza 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. 

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 7, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie:  

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, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) jest niezgodna z ustawą,  
2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

pkt 6 podpunktu 3,  
3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
4)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  
6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6 podpunktu 3,  
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 
11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwo 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,  
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla Zadania I i dla Zadania II. Wykonawca podaje w ofercie cenę 
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za całość zamówienia, szczegółowy podział składki łącznej w rozbiciu na poszczególne jednostki 
zostanie ustalony przez Zamawiającego po roztrzygnięciu przetargu.. 
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do pełnych złotych od wartości 
brutto przedmiotu ubezpieczenia. 
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z zakresu usługi, 
niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na cenę. 
4. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik 
nr 1 do SIWZ). 
 

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

Zadanie I: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  
a) cena oferty    60% 
b) klauzule fakultatywne 40% 
 
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 
 
1. Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60% 
 
Ad b). W kryterium „Klauzule fakultatywne” przyjmując wagę 40% zagwarantowanie dodatkowych 
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 
Fakultatywne   = suma punktów    x 40%  
Klauzule  za klauzule fakultatywne 
 
2. Punktacja za klauzule fakultatywne: 
Ubezpieczenie mienia  (ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego)   
Ocena punktowa =(suma ocen za podkategorie A, B, C, (…)  
 

 

Lp. Klauzule fakultatywne Ilość pkt 

Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia 

A 

Limit dla klauzuli  udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów 

modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości 500 000 PLN  
10 pkt. 

Minimalny wymagany limit dla klauzuli  udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 

podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych 

300 000 PLN 

0 pkt 
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B 

Limit dla klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości 500 000 PLN 10 pkt. 

Minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych 300 000PLN 0 pkt. 

C 

Przyjęcie ubezpieczenia prewencyjnego tj. dodatkowa kwota służąca do 
wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu 
wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów – limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia 300 000 PLN. 

20 pkt. 

Brak ubezpieczenia prewencyjnego 0 pkt. 

D 

Objęcie ochroną kosztów przeniesienia mienia, ewakuacji  i przekwaterowania 

osób wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem– limit na jedno  

i wszystkie zdarzenia 50 000 PLN. 

10 pkt. 

Brak udzielenia ochrony dla kosztów ewakuacji, przeniesienia mienia, 

przekwaterowania osób 
0 pkt. 

E 

Klauzula wznowienia działalności po szkodzie limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia 100 000 PLN. 

10 pkt. 

Brak klauzuli 0 pkt. 

F 
Klauzula mienia ruchomego –limit 200 000 PLN. 20 pkt.. 

Brak klauzuli 0 pkt. 

G 

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii limit 
150.000 PLN 

20 pkt. 

Brak ochrony dla awarii 0 pkt 

RAZEM: 100 pkt. 

 

Zadanie II: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  

a) cena oferty     60% 

b) klauzule fakultatywne  40% 

Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60% 

Ad b). W kryterium „Klauzule fakultatywne” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie dodatkowych 
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 

Fakultatywne   = suma punktów   x 40%  
Klauzule   za klauzule fakultatywne 

 

Punktacja za klauzule fakultatywne: 

Ocena punktowa =suma ocen za poszczególne kategorie A,B,C,D,E 

Lp. Warunki fakultatywne Ilość pkt. 

A 
Gwarantowana suma ubezpieczenia AC przez każdy roczny okres 
ubezpieczenia pojazdów 

10 pkt 

Brak włączenia 0 pkt. 
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B 
Włączenie do ochrony klauzuli badań technicznych. 20 pkt. 

Brak rozszerzenia 0 pkt. 

C 

Włączenie do ochrony  winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek 
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

25 pkt. 

Brak włączenia 0 pkt. 

D 
Włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru: 

 

25 pkt. 

Brak włączenia 0 pkt. 

E 
Włączenie do ochrony klauzuli ładunkowej 20 pkt. 

Brak włączenia 0 pkt. 

RAZEM 100 pkt. 

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XX. WZÓR I WARUNKI UMOWY  
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ.  

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści 
umowy w przypadkach opisanych w pkt. 5 określając zakres i warunki tych zmian 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.   

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących 
okolicznościach: 
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1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości 

lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 

2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 

3) w razie konieczności doubezpieczenia kolejnych osób w zakresie ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

4) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji oraz powstania nowych  

jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych, w 

tym zmiany zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 

5) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;  

6) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

7) w przypadku zmian zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; 

8) w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku 

nowych inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego 

obowiązek ubezpieczenia; 

2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i 

składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lb powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

4) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia 

się i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

5) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ;  

6) wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 

wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 

7) zmianie terminów płatności składki; 

8) włączenie nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

9) zmiany zakresu i/lub przedmiotu działalności Zamawiającego; 

10) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej, nr konta bankowego; 

11) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej w skutek okoliczności przewidzianych niniejszą 

umową; 

12) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć 

zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 
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13) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

14) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych  

i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy. 

15) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej),  

o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty, w 

przypadku:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy,  

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić 

się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę 

kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego 

zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 

Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 

wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji 

wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich 
wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych 
oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

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 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
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tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności 
realizacji usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w 
art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d. 

11. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3 -  
pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1c, 1d.     

12. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, 
ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania 
układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od 
art. 179 do art. 198g) przysługują: 

1) wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający  udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  

7.Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego .  

2. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego 
charakteru informacji i dokumentów przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż 
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych z uwzględnieniem art. 35 i nast. 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zostania członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych oraz  wymaga, aby Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony nie byli zobowiązani do 
pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez 
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wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

4. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są ZAŁĄCZNIKI:  

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Wykaz jednostek organizacyjnych i miejsc ubezpieczenia 

Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu elektronicznego 

Załącznik nr 6 Wykaz majątku ubezpieczonego od wszystkich ryzyk 

Załącznik nr 7 Wykaz budynków i budowli 

Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów  

Załącznik nr 9 Szkodowość 

Załącznik nr 10 Wzór Umowy ubezpieczenia generalnego 

Załącznik nr 11 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowe 

Załącznik nr 12 Oświadczenie wykonawcy działającego w formie Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

Załącznik nr 13 Klauzula informacyjna  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – DLA ZADANIA I 

 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
 
NIP: 
 
REGON: 
 
Nr konta bankowego 
 
TEL 
 
Faks: 
 
E-mail 
 
 
Zamawiający:       

Miasto Brzeziny 
       95-060 Brzeziny 

ul. Sienkiewicza nr 16 
 
 

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021 

 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………….. 

w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia- zadanie I: 
 
za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia) .................................................................................zł  

(słownie złotych: ...............................................................................................................................). 

według poniższego podziału: 
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I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
 

Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia 

 

 

Stawka (%) Składka za 12 m-cy Składka za 24 m-ce 

Budynki Miasta i jednostek podległych, 

budynki mieszkalne i gospodarcze  

 

52 187 845,50 zł 
   

Maszyny, urządzenia, wyposażenie 3 093 707,29 zł 
 

   

Księgozbiory 587 105,40 zł 
 

   

Muzealia 50 000,00 zł    

Wyposażenie niskocenne, poza 

ewidencją środków trwałych 

 

2 238 582,03 zł 
   

Nakłady adaptacyjne, inwestycyjne 500 000,00 zł 

 

   

Wartości pieniężne 20 000,00 zł    

Mienie osób trzecich  100 000,00 zł 

 

   

Środki obrotowe  20 000,00 zł 

 

 

 

   

Mienia pracowników- 1.000 zł*359 

pracowników 
200 000,00 zł    

Koszty odtworzenia 

dokumentacji/danych/ księgozbiorów  
20 000,00 zł    

Koszty naprawy zabezpieczeń 20 000,00 zł    

Mała architektura, w tym place zabaw, 

ławki, pergole itp. 
20 000,00 zł    

Nasadzenie 3 000,00 zł    

RAZEM    

 
 
II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia Stawka (%) Składka za 12 m-cy Składka za 24 m-ce 

Sprzęt stacjonarny 781 665,19 zł    

 Sprzęt przenośny 619 983,69 zł 
 

   
Sprzęt stacjonarny współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej 

 833 299,17 zł    

Oprogramowanie i koszty odtworzenia 

danych (pierwsze ryzyko) 

100 000,00 zł     

RAZEM    
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III. KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 
 

Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia 

1 2 3* 

A 

Limit dla klauzuli  udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów 

modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości 500 000 PLN  
 

Minimalny wymagany limit dla klauzuli  udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 

podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych 

300 000 PLN 

 

B 

Limit dla klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości 500 000 PLN  

Minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych 300 000PLN  

C 

Przyjęcie ubezpieczenia prewencyjnego tj. dodatkowa kwota służąca do 
wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu 
wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów – limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia 300 000 PLN. 

 

Brak ubezpieczenia prewencyjnego  

D 

Objęcie ochroną kosztów przeniesienia mienia, ewakuacji  i przekwaterowania 

osób wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem– limit na jedno  

i wszystkie zdarzenia 50 000 PLN. 

 

Brak udzielenia ochrony dla kosztów ewakuacji, przeniesienia mienia, 

przekwaterowania osób  

E 

Klauzula wznowienia działalności po szkodzie limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia 100 000 PLN. 

 

Brak klauzuli  

F 

Klauzula mienia ruchomego–limit na jedno i wszystkie zdarzenia 200.000 PLN  

Brak klauzuli  

G 

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii limit 
150.000 PLN 

 

Brak ochrony dla awarii  

 
* - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie „3” należy umieścić znak 

„X” lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku 

akceptacji należy umieścić znak „-” 
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IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 

Przedmiot ubezpieczenia suma gwarancyjna/podlimity Składka za 12 m-cy Składka za 24 m-ce 

Odpowiedzialność Cywilna  1.000.000 PLN na jedno 

 i wszystkie zdarzenia 

  

 RAZEM   

 

V. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OSP 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia/Limit 

na osobę 

Składka za 

12-mcy za 

osobę  

Składka za 12 

m-cy 

Składka za 24 

m-ce 

NNW  strażaków w formie grupowej 

imiennej – 36 osób 

zgodnie z ustawą 

o ochronie pożarowej 

   

NNW strażaków poza akcją w formie 

grupowej bezimiennej- 58 osoby 
20 000 PLN    

 RAZEM    

 

1. Oświadczam(y), że : 

1. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ ) 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego 
opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 
2.  Uważam - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert. 
3. Wyrażam  -  wyrażamy zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w   projekcie 
umowy. 
4. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym 
postępowaniu przetargowym. 
5. Oświadczam - Oświadczamy,  że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 
ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 
6. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ,  
akceptuję - akceptujemy jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy się do zawarcia jej w 
przypadku  wyboru naszej oferty. 
7.  Oświadczam- Oświadczamy, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom    postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:(podać strony Oferty) 
................................... - dołączone do oferty jako jej odrębna część. 
8. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 ust. 1 
– 3 lub art. 14 ust. 1 - 5 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

9. OFERTĘ składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach od nr …... do nr ………… 
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10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ……………………………………....................................... 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5)............................................................................. 

 

dnia..............................    .............................................................. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – DLA ZADANIA II 

 

 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
 
NIP: 
 
REGON: 
 
Nr konta bankowego 
 
TEL 
 
Faks: 
 
E-mail 
 
 
Zamawiający:       

Miasto Brzeziny 
       95-060 Brzeziny 

ul. Sienkiewicza nr 16 
 
 
 
 

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021 

 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………….. 

w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia) .................................................................................zł  

(słownie złotych: ...............................................................................................................................). 

według poniższego podziału: 
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I. UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW 

NUMER 
REJ. 

RODZAJ 
POJAZDU  

MARKA 
składka 
za 12 m-

cy OC 

składka za 12 
m-cy AC 

składka za 12 
m-cy NNW 

składka za 
12 m-cy Ass. 

składka 
RAZEM 

(OC+AC+NNW 
+Ass)               

za 12 m-cy 

składka  
RAZEM 

(OC+AC+NNW+
Ass)                 

za 24 m-cy 

EBRA169 
Specjalny- 
pożarniczy 

STAR    nie dotyczy     nie dotyczy 
  

  

EBRG752 Specjalny FORD     nie dotyczy     nie dotyczy     

EBR98FA Specjalny MAN     nie dotyczy     nie dotyczy     

EBR89FM Osobowy RENAULT     nie dotyczy         

EBR21GM Osobowy SKODA             

EBR05TC 
Przyczepa 
specjalna 

IFA 
    nie dotyczy   nie dotyczy   nie dotyczy     

EBR39WA Autobus Mercus         nie dotyczy     

EBR98SV 
Specjalny- 
pożarniczy 

MAN 
   nie dotyczy    nie dotyczy   

RAZEM:        

 

II. KLAUZULE FAKULTATYWNE 

Lp. Warunki fakultatywne Ilość 

pkt. 

akceptacja 

 1 2 3* 

A 
Gwarantowana suma ubezpieczenia AC 10  

Brak włączenia 0  

B 
Włączenie do ochrony klauzuli badań technicznych  20  

Brak rozszerzenia 0  

C 

Włączenie do ochrony  winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia 

pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych) 

25  

Brak włączenia 0  

D 
Włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru 25  

Brak włączenia 0  

E 
Włączenie do ochrony klauzuli ładunkowej 20  

Brak włączenia 0  

RAZEM 100  
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* - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie „3” należy umieścić znak „X” 

lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku akceptacji 

należy umieścić znak „-” 

1. Oświadczam(y), że : 

1. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ ) 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do właściwego 
opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 
2. Uważam - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert. 
3. Wyrażam  -  wyrażamy zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w   projekcie 
umowy. 
4. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym 
postępowaniu przetargowym. 
5. Oświadczam - Oświadczamy,  że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 
ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 
6. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ,  
akceptuję - akceptujemy jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy się do zawarcia jej w 
przypadku  wyboru naszej oferty. 
7. Oświadczam- Oświadczamy, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom    postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:(podać strony Oferty) 
................................... - dołączone do oferty jako jej odrębna część. 
8. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 ust. 1 
– 3 lub art. 14 ust. 1 - 5 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
9. OFERTĘ składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach od nr …... do nr ………… 
10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ……………………………………....................................... 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5)............................................................................. 

 

dnia..............................    .............................................................. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 

 
______________________________________________________________ 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

Zamawiający: 

Miasto Brzeziny  
95-060 Brzeziny  
ul. Sienkiewicza nr 16  

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

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: UBEZPIECZENIE MIENIA, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ 
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY WRAZ Z PODLEGŁYMI 
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NA LATA 2020-2021 prowadzonego przez Miasto Brzeziny, 

oświadczam/ oświadczamy, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



55 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………..,w następującym zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

       ………………………………………… 

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i  
pieczątka z imieniem i nazwiskiem). 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i  pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem). 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 
 
 

Zamawiający: 

 

Miasto Brzeziny  
95-060 Brzeziny  
ul. Sienkiewicza nr 16  

 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

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. UBEZPIECZENIE MIENIA, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ 
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY WRAZ Z PODLEGŁYMI 
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NA LATA 2020-2021, prowadzonego przez Miasto Brzeziny, 
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 . 

 

 

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

       ………………………………………… 

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

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I MIEJSC UBEZPIECZENIA  

Miasto Brzeziny 
95-060 Brzeziny 
ul. Sienkiewicza 16 
REGON: 750148615 
NIP: 833-00-05-565 
 
Urząd Miasta Brzeziny  
95-060 Brzeziny,  
ul. Sienkiewicza 16 
NIP:833-13-57-473 
REGON: 000524192 
- liczba pracowników: ogółem 54 
 
Miejsca ubezpieczenia: 
Budynki i budowle wraz z ogrodzeniem: 
Ul. Sienkiewicza 16 (budynek administracyjny i biurowy)      
Ul. Sienkiewicza 11      
Ul. Św. Anny 35 i 35A       
Ul. Św. Anny 57 
Ul. Przechodnia (magazyn)      
Ul. Lasockich Szalet publiczny na targowisku miejskim    
Ul. Reformacka 12 (własność ½)  
Ul. Waryńskiego 10/12 (budynek mieszkalny ) 
Ul. Krakówek 5 
Ul. Sportowa 1   
 
Budynki mieszkalne wielorodzinne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (w rozumieniu przepisów 
ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2015r poz. 1322 z późniejszymi zmianami)  
o nieuregulowanym stanie prawnym, którymi Gmina Miasto Brzeziny włada na zasadzie prowadzenia 
cudzych spraw bez zlecenia. Budynki nie są ujęte w ewidencji środków trwałych. 
Ul. Piłsudskiego 24        
Ul. Kościuszki 18        
Ul. Lasockich 20        
Ul. Kościuszki 8        
Ul. Waryńskiego 3        
Ul. Wojska Polskiego 75       
Ul. Św. Anny 30        
Ul. Modrzewskiego 11      
Ul. Św. Anny 14 
Ul. Piłsudskiego 12 
  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 
Ul. Moniuszki 21 
REGON 000739337 
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NIP 833-13-12-714  
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 50 
 - liczba uczniów/dzieci: 478 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego 
95-060 Brzeziny 
Ul. Sienkiewicza 17, 
REGON 000558943 
NIP 833-13-12-708  
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 61 
   - liczba uczniów/dzieci: 501 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 
Ul. Bohaterów Warszawy 4, 
REGON 472239356 
NIP 833-13-12-677 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 35 
   - liczba uczniów/dzieci: 152 

 
Przedszkole Nr 1w Brzezinach 
95-060 Brzeziny  
Ul. Konstytucji 3-go Maja 1 
REGON 750020476 
NIP 833-13-12-660  
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 31 
   - liczba uczniów/dzieci: 200 

 
Przedszkole Nr 3 w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 
Ul. Moniuszki 15 
REGON 750020499 
NIP 833-13-12-654 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 23 
- liczba uczniów/dzieci: 175 

 
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 
Ul. Kulczyńskiego 9 (kryta pływalnia), ul. Sportowa 1 (Stadion Miejski) 
REGON 750800205 
NIP 833-13-48-238  
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 19 
- liczba uczniów/dzieci: maks. 85 dzieci na pływalni (hala basenu, hol, szatnie) 

 - max 60 osób na stadionie miejskim (treningi i użytkowanie budynku) 
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Miejska Bibliotek Publiczna im. Juliana Tuwima 
95-060 Brzeziny 
Ul. Świętej Anny 36 
REGON: 001275555 
NIP: 833-13-27-414 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 7 
 
Muzeum Regionalne w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 
Ul. Piłsudskiego 49 
NIP: 833-13-18-214 
REGON: 750442639 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 7 
 
Ochotnicza Straż Pożarna 
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 
REGON: 750404337 
NIP: 833-101-48-62 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 35 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 
96-060 Brzeziny 
ul. Św. Anny 57; ul. Sienkiewicza 11 
NIP: 833-11-40-934 
REGON: 005281015 
Informacje dotyczące jednostki: 

- liczba pracowników : 29 
   - liczba uczniów/dzieci: 35 

 
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 
90-060 Brzeziny 
ul. Sienkiewicza 10/12 
NIP: 833-139-65-91 
REGON: 101087690 
 - liczba pracowników: 7 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Sprzęt stacjonarny 781 665,19 zł 

Sprzęt przenośny 619 983,69 zł 
 

Sprzęt stacjonarny współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej 

  833 299,17 zł 

Oprogramowanie i koszty odtworzenia danych 

(pierwsze ryzyko) 

100 000,00 zł  

 
Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego z podziałem na jednostki : 

Lp 
Nazwa jednostki 

sprzęt 

elektroniczny- 

STACJONARNY 

sprzęt 

elektroniczny- 

PRZENOŚNY 
1 Miasto BRZEZINY 

1 204 548,83 zł 
161 408,40 zł 

2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima 9 875,83 zł 4 281,00 zł 

3 Muzeum Regionalne w Brzezinach 4 000,00 zł  

4 SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 3 im. Wł. St. 
Reymonta 

80 745,05 zł 319 726,82 zł 

5 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.1 im. Kazimierza 

Wielkiego 
117 168,38 zł 22 755,77 zł 

6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.2 im. Frycza 

Modrzewskiego 
83 739,01 zł 66 912,29 zł 

7 PRZEDSZKOLE Nr.1 6 379,70 zł 11 796,01 zł 

8 PRZEDSZKOLE Nr.3  3 399,99 zł 

9 CENTRUM KULTURY FIZYCZNE a) MIEJSKA KRYTA 

PŁYWALNIA ; b) Stadion Miejski 

27 261,25 zł 13 602,43 zł 
  

10 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 2 109,00 zł 11 660,99 zł 

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51 476,90 zł 1 939,99 zł 

12 Centrum Promocji i Kultury  27 660,41 zł 2 500,00 zł 

 ŁACZNIE: 1 614 964,36 zł 
619 983,69 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Zestawienie majątku Miasta Brzeziny i jednostek podległych na rok 2020 

Lp Nazwa jednostki Budynki i budowle 
Środki trwałe, 
wyposażenie 

Wyposażenie 
niskocenne, 

poza 
ewidencją 

Księgozbiór Muzealia 

1 Miasto BRZEZINY 19 896 751,39zł 107 448,27 zł 402 000,00 zł     

2 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Juliana Tuwima 

1 392 637,23 zł - 89 791,48 zł 383 816,16 zł   

3 
Muzeum Regionalne w 
Brzezinach 

2 540 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł   50 000,00 zł 

4 
SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 3 
im. Wł. St. Reymonta 

1 308 192,83 zł 71 568,58 zł 551 189,31 zł 70 185,29 zł   

5 
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.1 
im. Kazimierza Wielkiego 

3 368 636,21 zł 399 190,86 zł 669 132,36 zł 42 646,08 zł   

6 
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.2 
im. Frycza Modrzewskiego 

4 690 231,77 zł 200 628,98 zł 220 000,00 zł 49 258,74 zł   

7 PRZEDSZKOLE Nr.1 
6 988 184,60 zł 186 656,91 zł   15 770,82 zł   

8 PRZEDSZKOLE Nr.3 
654 562,31 zł 252 500,00 zł   5 428,31 zł   

9 

CENTRUM KULTURY FIZYCZNE 
a) MIEJSKA KRYTA 
PŁYWALNIA;                              
b) Stadion Miejski 

8 911 649,16 zł 1 206 999,05 zł 69 722,57 zł 

    

    

10 
OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA 

100 000,00 zł 324 685,10 zł 193 721,05 zł     

11 MOPS 
wynajem 224 029,54 zł 8 000,00 zł     

12 Centrum Promocji i Kultury  
2 337 000,00 zł 100 000,00 zł 20 025,26 zł 20 000,00 zł   

  
ŁACZNIE: 

52 312 845,50 zł 3 093 707,29 zł 2 238 582,03 zł 587 105,40 zł 50 000,00 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

Zestawienie  budynków i budowli Miasta Brzeziny i jednostek podległych na rok 2020 

Lp Nazwa jednostki Adres 
Powierzchnia 

w m2 
Budynki i budowle-

księgowa  
rok 

budowy konstrukcja ścian konstrukcja dachu pokrycie dachu 

1 

Miasto BRZEZINY 

Ul. Sienkiewicza 16 (administracyjny wraz z 
parkingiem) 

2 749,00 3 074 898,85 zł 
1960 murowane   papa 

2 Ul. Sienkiewcza 16 (biurowy) 29,80 5 000,00 zł 
1970 murowane   papa 

3 Ul. Sienkiewicza 11 (administracyjny) 931,03 739 805,56 zł 
1900 murowane   papa 

4 
Ul. Św. Anny 35 (Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta) 

122,76 56 600,00 zł 
  murowane   papa 

5 ul. Waryńskiego 10/12 (mieszkalny) 105,00 12 616,50 zł 
1910 murowane   papa 

6 ul. Waryńskiego 10/12 (mieszkalny) 73,00 85 481,25 zł 
1910 murowane   papa 

7 Ul. Przechodnia  ( magazyn) 99,00 1 000,00 zł 
  murowane   papa 

8 ul. Krakówek 5 (mieszkalny) 717,00 81 943,00 zł 
1957 

konstrukcyjne 
drewniane   papa 

9 Szalet na targowisku miejskim ul. Lasockich   155 000,00 zł 
  murowane   papa 

10 Ul. Św. Anny 57 (magazyny)   11 940,23 zł 
        

11 Ul. Reformacka 12 ( mieszkalny-własność ½) 
83,83 

91 600,00 zł 
  murowane   papa 

12   Ul.Świętej Anny 35A (mieszkalny) + ogrodzenie 871,64 2 312 155,60 zł 
2015 bloczki betonowe 

wiazar dachowy 
drewniany papa 

13   
ul. Sienkiewicza 16 - budynki garażowe, 
magazynowe, gospodarcze - 8 budynków łącznie 
pow. 271 m2- nie ujęte w ewidencji środków 271,00 42 000,00 zł         
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trwałych 

14   ul. Sportowa 1 - Środowiskowy Dom Samopomocy 
(budynek wraz z wyposażeniem )   1 623 949,81 zł         

15 

Miasto BRZEZINY - Budynki 
mieszkalne wielorodzinne stanowiące 
mieszkaniowy zasób gminy o 
nieuregulowanym stanie prawnym, 
poza ewidencją środków trwałych 

Ul. Piłsudskiego 24 (mieszkalny) 87,36 87 000,00 zł 
  murowane   papa 

16 Ul. Kościuszki 18 (mieszkalny) 463,70 463 000,00 zł 
1913 murowane   papa 

17 Ul. Lasockich 20 (mieszkalny) 552,98 552 000,00 zł 
1937 murowane   papa 

18 Ul.Kościuszki 8 (mieszkalny) 241,75 241 000,00 zł 
  murowane   papa 

19 Ul.Waryńskiego 3 (mieszkalny) 346,07 346 000,00 zł 
  murowane   papa 

20 Ul.Wojska Polskiego 75 (mieszkalny) 284,04 284 000,00 zł 
  murowane   papa 

21 Ul.Świętej Anny 30 (mieszkalny) 279,06 279 000,00 zł 
1900 murowane   papa 

22 Ul.Modrzewskiego 11 (mieszkalny) 173,01 173 000,00 zł 
  murowane   papa 

23 Ul.Świętej Anny 14 (mieszkalny) 445,85 446 000,00 zł 
  murowane   papa 

24 
LOKALE: Ul. Piłsudskiego 12 (mieszkalny- lokale 
1,3,4,7,8,9) 

230,41 336 632,50 zł 
1910 murowane drewniana papa 

25 

Miasto Brzeziny- budowle 

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. 
Wodociągowej   

138 463,80 zł 
2016       

26 
Kanał deszczowy wybudowany w ramach zadania 
"Remont kanału deszczowego ma odcinku 700mb 
w Brzezinach"   

1 700 000,00 zł 

        

27 
Parking ul. Sienkiewicza 16   

386 228,84 zł 
        

28 
Fontannna na placu Jana Pawła II i pomnik Jana 
Pawła II 

  50 000,00 zł 
        

29 Pomnik Bohaterom 1939-1945   20 000,00 zł 
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30 
Jaz - urządzenie piętrzące wodę na stawie, 
położone w obrębie Miasta Brzeziny w Parku 
Miejskim.  

  275 031,50 zł 
        

31 
Plac zabaw przy ul. Przechodniej i w Parku 
Miejskim 

  150 000,00 zł 
        

32 Domek narzędziowy w Parku Miejskim   7 500,00 zł 
        

33 

Fotowoltaika: SP nr 2 - ul. Sienkiewicza 17, 
Przedszkole nr 1 - ul. Konstytucji 3 maja 1, Urząd 
Miasta- ul. Sienkieiwcza 16, Biblioteka - ul. Św. 
Anny 36, SP nr 3 - ul. Bohaterów Warszawy 4 

  1 203 951,19 zł 

        

34 Schody widokowe   74 302,40 zł 
        

35 
Rewitalizacja Parku Miejskiego (siłownia, 
infrastruktura parkowa, plac zabaw, oświetlenie, 
monitoring)   

1 589 650,36 zł 
        

36 
Plac zabaw z siłownią zewnetrzną  przy ul. 
Hetmana     

100 000,00 zł 
        

37 
Plac zabaw z siłownią zewnetrzną  przy ul. 
Konstytucji 3 Maja   

100 000,00 zł 
        

38 Inwestycja w trakcie  
Budynek żłobka w budowie 490 2 600 000,00 zł   murowane 

stropodach 
kontrukcja drewniana papa 

39 Miejska Biblioteka Publiczna  
Siedziba z budynkiem gospodarczym i 
ogrodzeniem - 95-060 Brzeziny, Ul. Świętej Anny 
36 420,00 

1 392 637,23 zł 
  murowane 

stropodach pokryty 
styropianem  papa bitumiczna 

40 Muzeum Regionalne 
Pałacyk neogotyk, oficyna i budynek gospodarczy 
95-060 Brzeziny, Ul. Piłsudskiego 49 476,30 

2 540 000,00 zł 

1900       

41 
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.3 im. Wł. 
St. Reymonta w  Brzezinach  

Budynek główny wraz z szatnią i ciepłociągiem - 
95-060 Brzeziny, ul. Bohaterow Warszawy 4 2 478,20 

1 308 192,83 zł 
1967 

cegła 
styropianowa+styropian   papa 

42 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.1 im. 
Kazimierza Wielkiego 

95-060 Budynek główny ul. Moniuszki 21 1 972,00 1 544 127,29 zł 1934 murowane drewniany blachodachówka   

43 95-060 Budynek TUR ul. Moniuszki 21 493,00 65 974,61 zł 1983 murowane drewniany blachodachówka   

44 95-060 Budynek woźnego ul. Moniuszki 21 60,00 39 070,32 zł 1958 murowane drewniany papa 

45 
95-060 Kompleks boisk sportowych z budynkiem 
ul. Moniuszki 21 

62,00 1 390 320,00 zł         
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46 
Plac zabaw "Radosna szkoła" 95-060 ul. Moniuszki 
22 

483,00 211 314,00 zł         

47 
Miasteczko ruchu drogowego -95-060  ul. 
Moniuszki 23 

800,00 117 829,99 zł         

48 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.2 
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17 

2 976,00 

3 410 526,77 zł 1961 
cegła pełna, ceramiczna 
ocieplane styropianem 

stropodach 
wentylowany z płyt 
żelbetonowych na 
ściankach 
kolankowych 

papa asfaltowa 
termozgrzewalna, 
obróbki z blachy 

49 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17 - budynki i 
budowle na terenie boisk ORLIK  

62,20 1 279 705,00 zł 
  

cegła pełna, ceramiczna 
ocieplane styropianem   

papa 
termozgrzewalna 

50 PRZEDSZKOLE Nr.1 

95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3-go Maja 1  2 199,90 

6 988 184,60 zł 

2008 

murowana z  bloków 
ceramicznych typu 
Porother+ styropian i 
tynk lub płyta 
elewacyjna klinkierowa 

dźwigary stalowe 
murłaty 

blachodachówka 
ocynkowana 
powlekana 

51 PRZEDSZKOLE Nr.3 
95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 15 717,00 

654 562,31 zł 
1966 

betonowe z zewnątrz 
ocieplone stropodach    papa 

52 
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ a) 
MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA 95-060 Brzeziny ul. Kulczyńskiego 9 1 790,00 

5 406 701,05 zł 
  murowana metalowa, drewniana 

papa 
termozgrzewalna, 
metalowa 

53 b) Stadion miejski 
Stadion -Budynek wielofunkcyjny na stadionie 
miejskim, budynek szatniowy, trybuny, boisko- 95-
060 Brzeziny ul. Sportowa 1 807,77 

3 504 948,11 zł 

2014 

murowany oraz płyta 
niepalna na stelażu 
metalowym 

metalowa i płyta 
kanałowa /styropian 

papa 
termozgrzewalna 

54 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 95-060 Brzeziny ul. Reformacka 9 - remiza i 
budynek gospodarczy 424,00 

100 000,00 zł 
1952 cegła  drewniany papa 

55 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny ul. Św Anny 57 i ul. Sienkiewicza 
11 354,52 wynajem         

56 

Centrum Promocji i Kultury 
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12 1 709,52 

2 337 000,00 zł 
  cegła ceramiczna 

płyty korytkowe na 
belkach stalowych papa 

57 
Garaż - 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12 262,50   cegła kratówka 

stropodach z płyt 
korytkowych  papa 

   

RAZEM: 52 187 845,50 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

WYKAZ POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

L.P. 
NAZWA 

WŁAŚCICIELA  
NUMER 

REJ. 
RODZAJ POJAZDU  

ROK 
PRODUKCJI 

MARKA TYP MODEL 
POJEMNOŚĆ  

CM3 
NR VIN DMC ŁADOWNOŚĆ  

LICZBA 
MIEJSC 

DATA 
PIERWSZEJ 

REJESTRACJI 

Szacunkowa 
wartość W 
ROKU 2019 

Okres 
ubezpieczenia AC  

Okres 
ubezpieczenia OC 

ASS.  NNW 

1 

OSP Brzeziny 

EBRA169 
Specjalny- 
pożarniczy 

1984 STAR   6230 A2000240991 6700 2 630 2 1984-10-16    -   -  
Od 2020-02-20 
do 2021-02-19 

   - tak 

2 

OSP Brzeziny 

EBRG752 Specjalny 2003 FORD TRANSIT 2402 WF0LXXBDFL3M26551 350M 1 270 6 2004-02-06    -    - 
Od 2020-06-16 
do 2021-06-15 

   - tak 

3 Miasto 
Brzeziny 

EBR98FA Specjalny 2010 MAN 
TGM 

13.290 
6871 WMAN36ZZ6BY251484 15000   6 2010-09-30    -    - 

Od 2020-09-30 
Do 2021-09-29 

   - tak 

4 Miasto 
Brzeziny 

EBR89FM Osobowy 2002 RENAULT TRAFIC 1870 VF1JLBCA63V168408 2900   9 2002-12-05    -    - 
Od 2020-12-19 
Do 2021-12-18 

tak tak 

5 Miasto 
Brzeziny 

EBR21GM Osobowy 2011 SKODA OCTAVIA II 1595 TMBJA21Z5C2085436 1820   5 2011-11-28 22 000,00 
od 2020-11-28 
do 2021-11-27 

od 2020-11-28 
do 2021-11-27 

tak tak 

6 

OSP Brzeziny 

EBR05TC 
Przyczepa 
specjalna 

1984 IFA HL   25747 900     1987-12-04   -     - 
Od 2020-03-11 
Do 2021-03-10 

   -    - 

7 Miasto 
Brzeziny 

EBR39WA 
Autobus- przewóz 
osób 
niepełnosprawnych 

2019 Mercus 
MB 

sprinter 
2143 WDB9076571P140285 5300   21 2019-10-15 288 804,00 

Od 2020-10-15 
do 2021-10-14 

Od 2020-10-15 
do 2021-10-14 

   - tak 

8 

OSP Brzeziny 

EBR98SV 
Specjalny- 
pożarniczy 

2019 MAN 
TGL 

Stolarczyk  
6871 WMAN04ZZ5LY401955 12000 - 6 2019-12-03    -   -  

Od 2020-12-03 
do 2021-12-02 

   - tak 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – DLA ZADANIA I 
 

 

 

SZKODOWOŚĆ za 3 lata  

- Miasto Brzeziny wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi  

 

Zestawienie wypłaconych świadczeń w latach 2017-2019 –na dzień 29.11.2019 (REZERW SZKODOWYCH 

NA TEN DZIEŃ BRAK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryzyko 2017 2018 2019 

Majątek 
5 szkód-  

Wypłata - 24 149,26 zł 

2 szkody 

Wypłata – 10.586,66 zł 

4 szkody 

Wypłata – 56.936,84 zł 

OC 
12 szkód- 

Wypłata 46 822,28 zł 

11 szkód- 

Wypłata -18.495,23 zł 

13 szkód- 

Wypłata -17.543,99 zł 

Łącznie 70.971,54 zł 29.081,89 zł 74.480,83 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – DLA ZADANIA II 

 

 

 

SZKODOWOŚĆ za 3 lata z ryzyk komunikacyjnych 

- Miasto Brzeziny wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi  

 

Zestawienie wypłaconych świadczeń w latach 2017-2019– na dzień 21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryzyko 2017 2018 2019 

OC Brak szkód Brak szkód Brak szkód 

AC Brak szkód Brak szkód Brak szkód 

Łącznie 0,00 0,00 0,00 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – zadanie I 

 

WZÓR 

 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
 
 

W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą  
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565  Regon 750148615 reprezentowanym przez: 

Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – ……………………….,  
zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...  

NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 
Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia 
„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych oraz ubezpieczenie 
komunikacyjne floty pojazdów Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” nr sprawy 
…………………………,  strony zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe:  

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 

D. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków, strażaków poza akcją oraz 
młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej imiennej  

E. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków, strażaków poza akcją oraz 
młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej  
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2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział III SIWZ -Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

Nazwa OWU 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ………………….. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  ………………………………………………   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej…………………………………….. 

Ubezpieczenie NNW  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia……... 

 

§ 3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony  zobowiązują  się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem 
umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 
wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich 
innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że 
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia 
zażąda uprawniony podmiot w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w 
niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 
rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak 
również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się 
posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
realizacji umowy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do 
naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania na zasadach ogólnych. 

5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez Strony. W 
przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych 
osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie 
w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
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wynikających z umowy lub w związku z obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów 
prawa lub innych umów.  

§ 4 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia  
31 grudnia 2021 roku.   

2. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte 
będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

 
§ 5 

ZASADY UBEZPIECZENIA 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 
niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 6 

SKŁADKI 

1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy wynosi …………………………………PLN (słownie 
…………………………………………………………………………………………)  

Szczegółowego podziału składki na poszczególne jednostkach organizacyjnych biorących udział  
w postępowaniu przetargowym dokona broker w oparciu o podaną powyżej składkę za wykonanie 
zamówienia.  

Szczegółowe rozliczenie składki stanowi załącznik nr 1 do Umowy - Podział składki na jednostki 
organizacyjne 

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy. Składka w każdym roku polisowym 
płatna w dwóch ratach. 

3. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych na okres krótszy niż 
rok, w przypadku doubezpieczenia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 

4. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia krótszych niż rok stosuje się zasadę naliczania 
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia. 

5. Ubezpieczyciel wystawi odrębne dokumenty ubezpieczeniowe na Miasto Brzeziny i wszystkie 
ubezpieczone jednostki organizacyjne. 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących 

okolicznościach: 

1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub 

zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 

2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 
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3) w razie konieczności doubezpieczenia kolejnych osób w zakresie ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

4) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji oraz powstania nowych  

jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych, w tym 

zmiany zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 

5) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;  

6) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

7) w przypadku zmian zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź 

w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; 

8) w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, niż 

przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych 

inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia; 

2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek 

ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lb powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

4) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

5) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ;  

6) wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 

wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 

7) zmianie terminów płatności składki; 

8) włączenie nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

9) zmiany zakresu i/lub przedmiotu działalności Zamawiającego; 

10) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę 

formy prawnej, nr konta bankowego; 

11) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej w skutek okoliczności przewidzianych niniejszą 

umową; 

12) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć zastosowanych 

w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

13) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  
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14) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych  

i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy. 

15) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej),  

o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty, w przypadku:  

e) stawki podatku od towarów i usług, 

f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy,  

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się 

do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu 

poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 

Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 

wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

 
§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 
ochrony ubezpieczeniowej.  
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3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz. 381 z późn. zm.). 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 

poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

.......................................................                   ......................................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia generalnego  

dla ZADANIA I 

 

Podział składki na jednostki organizacyjne 

 

 Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy wynosi …………………………………PLN (słownie 
…………………………………………………………………………………………) w tym na poszczególne jednostki 
organizacyjne przypada: 

- Urząd Miasta Brzeziny – składka ……………..     

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach - składka …………. 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego- składka ……………. 

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach- składka ……………… 

- Przedszkole Nr 1w Brzezinach- składka ……………. 

- Przedszkole Nr 3w Brzezinach- składka ………….. 

- Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach- składka  ……………. 

- Miejska Bibliotek Publiczna im. Juliana Tuwima- składka  ……………. 

- Muzeum Regionalne w Brzezinach- składka  ……………. 

- Ochotnicza Straż Pożarna- składka  ……………. 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach- składka  ……………. 

- Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach- składka ……………. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

.......................................................                   ......................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – zadanie II 

 

WZÓR 

 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
 
 

W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą  
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565  Regon 750148615 reprezentowanym przez: 

Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – ……………………….,  
zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...  

NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 
Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia 
„„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych oraz ubezpieczenie 
komunikacyjne floty pojazdów Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021” nr sprawy 
…………………………,  strony zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe:  

A. ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

B. ubezpieczenie autocasco pojazdów; 

C. ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów; 

D. ubezpieczenia assistance. 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział III SIWZ -Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
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3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

Nazwa OWU 

Ubezpieczenie autocasco 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia autocasco …………………… 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów …………………….. 

Ubezpieczenie asisstance 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia asisstance……………………………. 

 

§ 3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony  zobowiązują  się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem 
umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 
wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich 
innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że 
stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia 
zażąda uprawniony podmiot w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko  
w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 
rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak 
również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się 
posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
realizacji umowy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do 
naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania na zasadach ogólnych. 

5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez Strony.  
W przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych 
osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie 
w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
wynikających z umowy lub w związku z obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów 
prawa lub innych umów.  
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§ 4 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Niniejsza mowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy począwszy od dnia ekpiracji polis z zastrzeżeniem, 
że w odniesieniu do nowo nabyty pojazd, Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie  
z terminami określonymi w złożonych wnioskach. Na potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej 
Wykonawca wystawi polisy i certyfikaty w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

2. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte 
będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

§ 5 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 
niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy wynosi …………………………………PLN (słownie 
…………………………………………………………………………………………) w tym: jest zgodna ze złożoną ofertą 
Wykonawcy z dnia ………………………………  

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy. Składka płatna w dwóch ratach:  
I rata składki płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania polisy. 

3. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych na okres krótszy niż rok, 
w przypadku doubezpieczenia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 

4. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia krótszych niż rok stosuje się zasadę naliczania 
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia. 

5. Ubezpieczyciel wystawi odrębne dokumenty ubezpieczeniowe na Miasto Brzeziny i wszystkie 
ubezpieczone jednostki organizacyjne. 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących 

okolicznościach: 

1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub 

zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 

2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 

3) w razie konieczności doubezpieczenia kolejnych osób w zakresie ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

4) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji oraz powstania nowych  

jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych, w tym 

zmiany zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 

5) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;  

6) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 
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7) w przypadku zmian zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź 

w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; 

8) w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, niż 

przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych 

inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia; 

2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i 

składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lb powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ 

lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

4) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia 

zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia 

się i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

5) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ;  

6) wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej 

oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 

7) zmianie terminów płatności składki; 

8) włączenie nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

9) zmiany zakresu i/lub przedmiotu działalności Zamawiającego; 

10) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej, nr konta bankowego; 

11) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej w skutek okoliczności przewidzianych 

niniejszą umową; 

12) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć 

zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

13) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

14) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych  

i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy. 

15) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej),  

o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty, w przypadku:  
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a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy,  

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić 

się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę 

kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego 

zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 

Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 

wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji 

wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią 

umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy ubezpieczenia 

generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 
ochrony ubezpieczeniowej.  

3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 
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§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz. 381 z późn. zm.). 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 

poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

.......................................................                   ......................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 

Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej 

UWAGA: Należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji,  

o których mowa w  art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający:  Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 

 

Wykonawca:  

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

 (pełna nazwa/firma, adres) 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Po złożeniu oferty w postępowaniu na realizacje zamówienia pn.: 

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

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

oraz po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

□     Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) do której należą 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  

 

□     Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) do której należą następujący 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

        

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

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

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

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

Podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej  do                    

składania oświadczeń woli  
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ZAŁĄCZNIK NR 12 

 

Oświadczenie wykonawcy działającego w formie  

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY WRAZ 

Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NA LATA 2020-2021 OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. w naszym statucie przewidujemy możliwość ubezpieczenia osób nie będących członkami 
towarzystwa; 

2. Zamawiający nie jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i nie będzie zobowiązany do 
udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w 
całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 

3. składka przypisana Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia mieści się w 10% składki 
przypisanej Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych przypadającej na osoby nie będące członkami 
towarzystwa, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.  

 

 

 

............................. dn. ................... ...                        .................................................................... 

   (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 13 do SIWZ 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 8a ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta  Brzeziny, adres siedziby - Urząd 

Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny tel. 46 874-22-24, e-mail: brzeziny@brzeziny.pl; 

 z inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Brzeziny może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  

1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:  UBEZPIECZENIE MIENIA, 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY  

I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b oraz art. 

97 ust. 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia lub dłuższym jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 

 zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

mailto:brzeziny@brzeziny.pl
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

(zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu doprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu); 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych *; (stosownie do treści art. 8a ust. 3 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w 

art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą; zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

(zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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____________________ 

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 


