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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
przetarg nieograniczony na zamówienie
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY LUDWIN
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.”

ZADANIE I
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY LUDWIN
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.”

ZADANIE II
„UBEZPIECZENIE NASTEPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH GMINY LUDWIN”
Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) zwanej dalej „ustawą”.
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DZIAŁ A. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz opis części zamówienia
I. Nazwa i adres zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Ludwin reprezentowana przez Wójta Gminy Ludwin
Ulica: Ludwin 51
Kod: 21-075 Miejscowość:Ludwin
Telefon: 81 7570903
fax: 81 75 70 028
adres strony internetowej : www.ludwin.powiatleczynski.pl
e-mail: ludwin@lubelskie.pl

Sformatowano: Polski

Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
Dni pracy Urzędu:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Sformatowano: Polski

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ).
3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 ).
3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817)
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Część I
Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi
. Zakres zamówienia obejmuje:
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
• ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance)
2. Część II
Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
Gminy Ludwin. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
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Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia,
zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”,
Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia,
zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP”
Załącznik nr 5: „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”
Załącznik nr 6: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”,
Załącznik nr 8: „Wykaz pojazdów”
Załącznik nr 9: „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych i przeciwpoŜarowych”
Załącznik Nr 10 – „Przebieg ubezpieczeń (szkodowość)”
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od
ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów), 66515000-3 (usługi
ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej
odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Wymienione usługi naleŜą do kategorii usług CPC nr 6.
6. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 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.
6.1.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia kaŜdy z nich
oddzielnie nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz
musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, a takŜe muszą
spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.
6.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 06.09.2010r
z moŜliwością:
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez kaŜdą ze stron za wypowiedzeniem
złoŜonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem kaŜdego rocznego okresu
ubezpieczenia; wypowiedzenie złoŜone w powyŜszym terminie wywołuje skutek na koniec
danego roku ubezpieczenia.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia, z wyjątkiem:
•
polis w pierwszym rocznym okresie aktualnych, zawartych wcześniej.
• polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych AUTO CASCO i NNW kierowcy i
pasaŜerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które będą
zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca kaŜdego rocznego okresu
wykonywania zamówienia, tj. do dnia 05.09.2011 r., 05.09.2012 r. i 05.09.2013 r.
(wyrównanie okresu ubezpieczenia),
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•

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w
ust. 3 niniejszego rozdziału,
3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych
w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy
ubezpieczenia określone indywidualnie dla kaŜdego pojazdu, z moŜliwością wyrównania końca
okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złoŜenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie
umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu, tj. 05.09.2011 r. i 05.09.2012 r., a
jeŜeli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie –
takŜe 05.09.2013
4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
\kaŜdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
Zamawiającego i kaŜdej jednostki organizacyjnej - Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu,
Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej.
V. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności
prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w
formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot
zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany
warunek, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach,
o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamawiający Ŝąda złoŜenia przez wykonawcę następujących oświadczeń
i dokumentów:
1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;
1.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
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ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji;
1.3. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej
przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Ŝąda
złoŜenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 4b do niniejszej specyfikacji;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyŜej składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. JeŜeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 3, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.
3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, kaŜdy z tych
wykonawców jest zobowiązany złoŜyć dokumenty wymienione w pkt. 1.1, 2.1. i 2.2., a wspólnie
– oświadczenie wymienione w pkt. 1.2. niniejszego rozdziału. Przepisy punktów 3-3.2. stosuje
się odpowiednio
5.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę (na kaŜdej stronie dokumentu kilkustronicowego). W przypadku składania
elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
5.2. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
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porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem albo w formie pisemnej. JeŜeli
zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie. Zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli złoŜone w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu jest równowaŜne z oświadczeniem woli złoŜonym w
formie pisemnej.
3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uwaŜa się za wniesione
z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, Ŝe mogła zapoznać się z ich treścią.
4. Zamawiający moŜe, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą
usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych stosuje się odpowiednio.
5. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaŜe w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej
koszty jej druku oraz przekazania.
6. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 6 niniejszego rozdziału, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
6.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 6 niniejszego rozdziału.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej zamawiającego
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w
art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŜy kierować na
adres Zamawiającego, podany w rozdz. I SIWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem
zamawiającego
10.1. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
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10.2. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o
tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art.
38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Sławomir Czubacki
2) Szymon Czech
z Urzędu Gminy Ludwin . Kontakt z osobami uprawnionymi wskazanymi wyŜej, pisemnie lub
za pomocą faksu, jest moŜliwy w godzinach pracy Urzędu.
Doradcą ww. osób jest Anna Korszeń z Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej, tel /fax 83 343 66 48

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Przygotowanie oferty
1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca moŜe złoŜyć tylko
jedną ofertę na kaŜdą część zamówienia.
1.2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
1.3. Ofertę naleŜy opracować wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach.
1.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści.
1.5. Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca.
1.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.7. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę,
a we wskazanych miejscach w załącznikach nr 2, 2a i 2b, 3, 4, 4a i 4b dodatkowo opatrzone
pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.
1.8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku złoŜenia kserokopii pełnomocnictwa
musi ono być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
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1.9. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
1.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.
1.11. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały,
zapobiegający moŜliwości dekompletacji jej zawartości.
1.12. W ofercie wykonawca moŜe zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
mogą być udostępnione. Załączniki zawierające informacje zastrzeŜone naleŜy podkreślić w
wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i
opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeŜone”. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1.13. Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego:
2. Nazwa zamawiającego: Gmina Ludwin reprezentowana przez Wójta Gminy Ludwin
Ludwin 51
3. Kod: 21-075 Miejscowość: Ludwin
3.1. Ofertę naleŜy oznakować następująco: „Przetarg – Ubezpieczenie majątku i interesów
Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – nie otwierać
do dnia 24.08.2010r. do godz. 10:30”

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy, ul. Ludwin 51 2, 21-075 Ludwin , w sekretariacie
lub za pośrednictwem poczty.
2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 24.08.2010r. do godz. 10:00
3. Ofertę złoŜoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
4. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złoŜone w sposób
i w formie przewidzianej dla złoŜenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie:
„ZMIANA/WYCOFANIE”. W opakowaniu naleŜy zamieścić oświadczenie wykonawcy o
zmianie lub wycofaniu oferty.
6.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ludwin, Sala Nr 10
Ludwin 51,
21-075 Ludwin w dniu 24.08.2010r. o godz. 10:30”
7.Otwarcie ofert jest jawne.
7.1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia na kaŜdą część zamówienia.
7.3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.
7.4. Informacje, o których mowa w pkt 7.2. i 7.3. przekazane zostaną niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Nr sprawy: BIP
Za.341/23/2010

Gmina Ludwin

8/83

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty na kaŜdą wybraną część zamówienia naleŜy obliczyć za pełen 36-miesięczny
okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załączniku Nr 1 do SIWZ, z
zastrzeŜeniami zamawiającego, o których mowa w rozdziale IV dotyczącym terminu wykonania
zamówienia.
2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniŜki i zwyŜki, wynikające z
zaoferowanych warunków wykonania zamówienia i uwzględniać zwyczajowo stosowany kurtaŜ
brokerski dla obsługującego ubezpieczenia Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi
brokera ubezpieczeniowego Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu,.
3. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych naleŜy naliczyć od
podanej sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zaleŜna będzie od
aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawiania polisy ubezpieczeniowej.
4. Cenę oferty naleŜy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie posługiwać się
niŜej wymienionymi kryteriami:
1.1. Część I zamówienia:
1) cena oferty
- 100 %
1.2. Część II zamówienia
cena oferty – 100%
2. Opis kryteriów:
2.1. Część I zamówienia
2.1.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniŜszą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty” zostanie
określona zgodnie z wzorem:
cena oferty najtańszej
Cn = --------------------------- x Wc
cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena
oferty”
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 100%
3. Wynik oceny ofert
3.1 Część I zamówienia Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością
punktów.
Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert.
3.2. Część II zamówienia
Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
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Punkty przyzna pełnomocnik zamawiającego w toku badania i oceny ofert.
4. Członkowie komisji przetargowej dokonają zbadania i oceny ofert oraz zaproponują wybór
najkorzystniejszej oferty na kaŜdą część zamówienia.
5. Zamawiający wykluczy wykonawców, jeŜeli zajdą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. W toku badania i oceny złoŜonych ofert zamawiający wzywa wykonawców do uzupełnienia
niezłoŜonych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, złoŜenia
dokumentów lub oświadczeń prawidłowych albo do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, w wyznaczonym przez siebie terminie,
zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.
7. W toku badania o oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem dopuszczalnych na
podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawek, dokonywania jakichkolwiek zmiany jej treści.
8. Zamawiający odrzuci oferty, jeŜeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Wyboru najkorzystniejszej oferty na kaŜdą część zamówienia dokona Wójt Gminy
10. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej specyfikacji.
11. JeŜeli nie będzie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niŜszą ceną.
12. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
na część lub całość zamówienia jest cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych pierwotnie ofertach.
13. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜsza ceną przewyŜsza kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝę zamawiający moŜe
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
3) w przypadkach, o których mowa ust. 12 powyŜej, zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmian okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie nie
podlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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13.1. JeŜeli zamawiający dopuścił moŜliwość składania ofert częściowych, do uniewaŜnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ustawy cytowany w ust. 13 powyŜej
stosuje się odpowiednio.
13.2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty na kaŜdą część zamówienia zamawiający jednocześnie zawiadomi
wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w punkcie 1 ppkt 1 powyŜej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na kaŜdą część zamówienia
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli
zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeŜeli zostanie przesłane pisemnie.
4. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na daną
część przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3 powyŜej, jeŜeli:
1) w postępowaniu zostanie złoŜona na daną część tylko jedna oferta,
2) w postępowaniu w danej części nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta oraz nie zostanie
wykluczony Ŝaden wykonawca.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeŜeli wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeŜeli najkorzystniejszą ofertę złoŜą wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający Ŝąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami.
8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania wniosków. W razie
niemoŜliwości wystawienia polis w tym terminie wykonawca jest zobowiązany do wystawienia
do dnia 05.09.2010r. polis dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych i certyfikatów dla
pojazdów z początkiem ubezpieczenia od dnia 06.09.2010r r. oraz noty pokrycia
ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w
zakresie i na warunkach zgodnych ze złoŜoną ofertą od dnia 06.09.2010r r. Nota pokrycia
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów
ubezpieczeniowych. W przypadku nie uprawomocnienia się wyników postępowania do dnia
06.09.2010r wykonawca do dnia 05.09.2010r r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe
przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 06.09.2010r. r.
9. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie Ŝądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający wymaga od wybranego w kaŜdej części wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym
załącznik Nr 7, 7a do niniejszej specyfikacji.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega
uniewaŜnieniu.
3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leŜy w interesie
zamawiającego,
b) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze
obiektywnym,
c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem
zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
d) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia,
nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób,
e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej
w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 powyŜej, muszą być dokonywane z zachowaniem
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przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, Ŝe umowa jest
niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
specyfikacji.
5. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy, jeŜeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
7. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, warunki
i przedmiot ubezpieczenia, kaŜdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w
imieniu i na rzecz Zamawiającego i kaŜdej jednostki organizacyjnej, Inter Broker Sp. z o.o. w
Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej.
8. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
OC/AC/NNW, będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i
podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem
składki.
Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych /
adaptacyjnych, środków niskocennych, zbiorów bibliotecznych, środków obrotowych oraz
gotówki i innych wartości pienięŜnych od ognia i innych zdarzeń losowych systemem
pierwszego ryzyka, ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie
przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
systemem pierwszego ryzyka, wystawione zostaną na zamawiającego, który tym samym będzie
ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne
zamawiającego ujęte w postępowaniu, zostaną wystawione dla kaŜdego rodzaju ubezpieczenia.
Na zamawiającego wystawione zostaną takŜe polisy, dotyczące ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków sołtysów, inkasentów i członków OSP.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.1.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.1. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wartość zamówienia poniŜej 193 000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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3) odrzucenia oferty odwołującego.
2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”, w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, Ŝe zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
3. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie
w niniejszym postępowaniu.
3.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności..
3.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 3.1. powyŜej, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeŜeniem przepisu pkt 2.1. powyŜej.
4. Odwołanie wnosi się w terminach i od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego, określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”
5.1. Zamawiający moŜe złoŜyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym
mowa wyŜej. Izba moŜe uchylić zakaz zawarcia umowy, jeŜeli niezawarci umowy mogłoby
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyŜszające korzyści związane z
koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.2. W sprawie wniosku, o którym mowa wyŜej, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w
formie postanowienia, nie później niŜ w terminie 5 dni od dnia jego złoŜenia. Od postanowienia
Izby nie przysługuje skarga.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
6.1. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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6.2. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
6.3. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŜeli
zgłaszający opozycje uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŜe wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
6.4. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŜeniami zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
6.5. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 6 powyŜej nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
6.6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitraŜowym),
jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej.
7. Zamawiający moŜe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.
7.1.. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba moŜe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie Ŝaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza
lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem
zawartym w odwołaniu.
7.2. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje,
powtarza lub uniewaŜnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
Ŝądaniem zawartym w odwołaniu.
7.3. JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
7.4. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu zgodnie z art. 187 – 196 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z
wyrokiem sądowym. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
9.1. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest
zobowiązana dołączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis
orzeczenia Izby.
9.3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze
egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
10. Na orzeczenie Izby stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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10.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy
rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
10.2. Wniesieni skargi i jej rozpatrzenie określają art. 198b – 198f ustawy Prawo zamówień
publicznych.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
DZIAŁ B. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
I. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający informuje, Ŝe przewiduje moŜliwość
udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeŜeli w chwili
przeprowadzania procedury spełnione będą przesłanki art. 67 ust. 1 punkt 6) ustawy, tj. w
przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 20%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień.
II. Opis Części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis
części zamówienia zawarty został w rozdziale III Działu A niniejszej specyfikacji („opis
przedmiotu zamówienia”), a opis sposobu przygotowania ofert do kaŜdej części zamówienia – w
rozdziale X Działu A niniejszej specyfikacji.
III. Informacje na temat sposobu przedstawienia ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
• Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający
warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
• Nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia,
zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia NNW członków OSP
• Nr 2 – formularz „Oferta”
• Nr 2a – formularz cenowy dotyczący części I zamówienia
• Nr 2b – formularz cenowy dotyczący części II zamówienia
• Nr 3 – akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych,
dotyczący części I zamówienia
• Nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Nr 4a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Nr 4b – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr sprawy: BIP
Za.341/23/2010

Gmina Ludwin

16/83

•
•
•
•
•
•

Nr 5 – Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych
Nr 6 – klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
Nr 7 – wzór umowy dotyczący części I zamówienia
Nr 7a – wzór umowy dotyczący części II zamówienia
Nr 8 - wykaz pojazdów
Nr 9- wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych i przeciwpoŜarowych
• Nr 10– przebieg ubezpieczeń (szkodowość)

Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń
A. Postanowienia ogólne
1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity
bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez
wykonawcę w zakresie fakultatywnym, obowiązują w kaŜdym 12-miesięcznym okresie
ubezpieczenia, a takŜe w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od
pełnego roku, z zastrzeŜeniem moŜliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu
ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych oraz ilości
ubezpieczonych osób.
2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź
podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niŜ określone w załącznikach do
niniejszej specyfikacji jest niedopuszczalne.

B. Wykaz jednostek Gminy Ludwin

1. Urząd Gminy Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin
Regon: 000540601
NIP: 713-178-08-70
Liczba osób zatrudnionych: 77
Opis prowadzonej działalności: jednostka samorządu terytorialnego (m.in. zarządzanie drogami)
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2. Szkoła Podstawowa w Piasecznie
Piaseczno 37
21-075 Ludwin
Regon: 00118071900000
NIP: 713-24-20-984
Liczba osób zatrudnionych: 22
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, w placówce wydawane są posiłki
przywoŜone z Gimnazjum.
Roczny planowany budŜet jednostki: 840 375,00 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
Zezulin 70
21-075 Ludwin
Regon: 001180702
NIP: 713-24-20-961
Liczba osób zatrudnionych: 22
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, jest stołówka zaleŜna.
Roczny planowany budŜet jednostki: 1 110 324,31zł
4. Szkoła Podstawowa w Dratowie
Dratów 83
21-075 Ludwin
Regon: 001180694
NIP: 713-24-20-949
Liczba osób zatrudnionych: 24
Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza zgodnie ze
statutem, w placówce prowadzona jest stołówka posiłki (obiady) dowoŜone są z Gimnazjum.
Roczny planowany budŜet jednostki: 902 882,00 zł
5. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
Ludwin
21-075 Ludwin
Regon: 431158530
NIP: 713-24-68-258
Liczba osób zatrudnionych:38
Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza zgodnie ze
statutem, Ŝywienie zbiorowe.
Roczny planowany budŜet jednostki: 1 615 277,00 zł
6. Zespół Szkół Nr.1 w Ludwinie
Ludwin 20
21-075 Ludwin
Regon: 060013728
NIP: 505-00-26-547
Liczba osób zatrudnionych:25
Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza zgodnie ze
statutem (szkoła podstawowa + przedszkole publiczne),
Nr sprawy: BIP
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Roczny planowany budŜet jednostki: 1 007 151,00 zł

C. Warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zakresy łącznie:

P – podstawowy – poŜar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego,
upadek jego części, przewoŜonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z
zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,
Pś – pozostałe Ŝywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi,
obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewoŜony tym
pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego
przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy,
upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku
na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych
budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skaŜenie
lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje równieŜ szkody 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;
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie:
a) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na
skutek sztormu)
b) spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŜe szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub
urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych
urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego,
samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŜeniem, w tym uzasadnione i
udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z
instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku
lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
• awarii tych instalacji lub urządzeń,
• samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, albo ich stłuczenia lub pęknięcia,
• cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
• samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niŜ poŜar,
• nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
Nr sprawy: BIP
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• działania osób trzecich,
a takŜe szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu,
zalegającego na dachu lub innych elementach budynków lub budowli, jeŜeli nieszczelność dachu
lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu
PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym równieŜ
powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników;
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i
wyposaŜenia i 1% sumy ubezpieczenia budynków i budowli we wszystkich jednostkach
organizacyjnych łącznie, na kaŜdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System
pierwszego ryzyka.

2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek stacji uzdatniania wody w
Zezulinie
Hydrofornia Ludwin - Młyn
Budynek stacji uzdatniania wody w
Piasecznie
Budynek Przepompownia Kaniowola
Budynek OS Kaniowola
Budynek Hydroforni Zezulin
Budynek Oczyszczalni Ludwin
Budynek Przepompownia Kaniowola
Hydrofornia Dąbrowa
Budynek SUW Ludwin przy szkole
Przystanek Kocia Góra
Przystanek Dratów - Szkoła
Przystanek Dratów - Sernacki
Bar szybkiej obsługi
Budynek gospodarczy
Pawilon Noclegowy
Świetlica wiejska - Grądy
Świetlica wiejska - Zezulin II
Budynek Szkoły Podstawowej w
Dratowie Kol.
Budynek Szkoły Podstawowej w
Rozpłuciu
Budynki biura UG
Budynki biura Agronomówka

Nr sprawy: BIP
Za.341/23/2010

Suma
ubezpieczenia
20 050,17 zł
40 627,99 zł
174 408,96 zł
131 657,82 zł
396 861,95 zł
50 617,65 zł
129 756,77 zł
33 358,29 zł
274 720,56 zł
376 400,40 zł
4 105,41 zł
3 503,37 zł
5 206,68 zł
165 937,12 zł
22 156,74 zł
139 071,12 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
17 125,00 zł
9 925,00 zł
511 296,65 zł
45 827,59 zł
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23
24
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Budynki Klubu "Ruch"
Budynki gospodarcze Agronomówka
Budynek po Szkole Podstawowej Jagodno
Budynek gospodarczy przy Szkole
Podstawowej Jagodno
Remiza OSP Dratów
Remiza OSP Zezulin
Remiza OSP Czarny Las
Remiza OSP Ludwin
Remiza OSP Uciekajka
Remiza OSP Kaniwola
Remiza OSP Piaseczno
Remiza OSP Ludwin - garaŜ
Hala widowiskowo - sportowa

36
37
38

WyposaŜenie i urządzenia
Mienie pracownicze
Mienie osobiste członków OSP

26

10 353,75 zł
3 662,36 zł
16 400,00 zł
3 600,00 zł
10 071,47 zł
21 272,79 zł
14 285,56 zł
32 631,76 zł
4 675,35 zł
26 256,95 zł
14 701,32 zł
147 905,29 zł
3 710 071,70
zł
300 000,00 zł
31500,00zł
31000,00zł

2. Szkoła Podstawowa w Piasecznie
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Szkoła Podstawowa*

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy

Materiał
ścian

Pokrycie
konstr. dachu

1 101 000,00 zł

1968

suporex

blacha

2. Budynek gosp. Piaseczno*

40 000,00 zł

1968

suporex

eternit

3. Budynek gosp.*

18 400,00 zł

1968

cegła

papa

4. Budynek gosp.*

9 600,00 zł

1968

cegła

papa

Rok
budowy

Materiał
ścian
słupy
stalowe z
okładziną z
blachy

Pokrycie
konstr. dachu

5. WyposaŜenie i urządzenia

78 100,00 zł

6. Mienie pracownicze

11 000,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Zezulinie
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkoły + sala gimnastyczna*
2. Ogrodzenie

Suma
ubezpieczenia

2 326 020,00 zł
25 000,00 zł

1979
(2006)
1979

3.

Śmietnik zadaszony murowany

2 000,00 zł

1979

4.

Sanitariaty zewnętrzne

3 500,00 zł

1979

5. WyposaŜenie i urządzenia

67 616,41 zł

6. Mienie pracownicze

11 000,00 zł

4.

blacha
trapezowa, papa
termozgrzewcza

Szkoła Podstawowa w Dratowie
Nr sprawy: BIP
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Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkoły*

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy

1 306 500,00 zł

1971

2. Budynek gospodarczy*

54 000,00 zł

1960

3. Budynek gospodarczy*

46 200,00 zł

1960

4. Budowle – odstojnik gnilny

66 433,46 zł

1994

5. Sieć ujęcia wody

12 067,76 zł

1994

6. Sieć ujściowa wody

6 090,57 zł

1994

7. Sieć kanalizacyjna

7 378,17 zł

8. Sieć transportowa

2 619,64 zł

9. WyposaŜenie i urządzenia
10. Mienie pracownicze

Materiał
ścian
belit, cegła
czerwona

Pokrycie
konstr. dachu

cegła biała
słupy
murowane
obite
deskami

eternit

Materiał
ścian
beton
komórkowy,
cegła

Pokrycie
konstr. dachu

papa

eternit

280 658,59 zł
12 000,00 zł

5. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny*
2. GaraŜ (konstrukcja stalowa)

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy

1 183 425,00 zł

2002

1 400,00 zł

2005

3. WyposaŜenie i urządzenia

34 385,90 zł

4. Mienie pracownicze

19 000,00 zł

blacha stalowa

6. Zespół Szkół nr 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Szkoła Podstawowa w Ludwinie
2. GaraŜ metalowy

Suma
ubezpieczenia
1 023 934,27 zł

Materiał
ścian
cegła, beton,
suporex

Pokrycie
konstr. dachu
blacha

850,00 zł

3. Ogrodzenie

2 397,59 zł

4. Plac szkolny

6 077,71 zł

5. Przyłącze kanalizacyjne

1 589,29 zł

6. Plac zabaw

Rok
budowy

6 488,00 zł

7. WyposaŜenie i urządzenia

52 360,13 zł

8. Mienie pracownicze

12 500,00 zł

2005

Mienie pracownicze – 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie mienia pracowniczego systemem
pierwszego ryzyka)
Nr sprawy: BIP
Za.341/23/2010

Gmina Ludwin

22/83

Mienie osobiste członków OSP – 500,00 zł / 1 os
Wartości budynków podane są według wartości KB z wyjątkiem budynków oznaczonych
„*”,które są podane według wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej
Przy szacowaniu uwzględniono powierzchnię budynków i zastosowano cenę odbudowy 1 m² w
kwocie:
• 1 500 zł dla budynków administracyjno – biurowych, mieszkalnych, przedszkoli, szkół,
internatów i podobnych,
• 800,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garaŜowych i podobnych.
Wartości budowli, maszyn, urządzeń i wyposaŜenia są podane według wartości księgowej
brutto
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami
(stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy, rynny, parapety, itp.)

3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 100 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŜej jednostki
organizacyjne )Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 20 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŜej jednostki
organizacyjne, wg kosztów zakupu lub wytworzenia
5. Ubezpieczenie niskocennych środków, będących poza ewidencją środków trwałych
systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 30 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŜej jednostki
organizacyjne,), Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
6.Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 100 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŜej jednostki
organizacyjne, Suma ubezpieczenia w wartości szacunkowej rzeczywistej
7.Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pienięŜnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenie: 6 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyŜej jednostki
organizacyjne,) wg wartości nominalnej

8.Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem
odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
przy wypłacie odszkodowań
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia
danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Nr sprawy: BIP
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• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montaŜowych
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców
• Ryzyko przepięcia – limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposaŜenia we
wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie
• Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
• Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości
szkody
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione
9. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na
jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieŜy stałych elementów budynków i budowli, z limitem
odszkodowawczym 30 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na
jedno i wszystkie zdarzenia, z podli mitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek
pomalowania, w tym graffiti
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
sumy ubezpieczenia do 10%
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem
odszkodowawczym 40 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia
• Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem ryzyk
nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
dotyczące tego ubezpieczenia
Nr sprawy: BIP
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II. Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
1. Wymagany zakres ubezpieczenia : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek
kradzieŜy z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
• utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
• zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem
• zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 20 000,- zł)
obejmujący takŜe:
zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym
i niezaleŜnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku
odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do
zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia – w
części przewyŜszającej poniesioną stratę
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3
4
5

Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia i wyposaŜenie w tym niskocenne środki
i zbiory biblioteczne
Środki obrotowe
Środki pienięŜne od kradzieŜy z włamaniem
Środki pienięŜne od rabunku w lokalu
Środki pienięŜne w transporcie (teren Gminy)

Suma ubezpieczenia
50 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich
lokalizacje bez stosowania podlimitu
4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla maszyn, urządzeń i wyposaŜenia), cena zakupu (dla
środków obrotowych), wartość nominalna (dla środków pienięŜnych)
5. Warunki szczególne wymagane:
• Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków
obrotowych i wyposaŜenia
• Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji (zgodnie z podaną definicją)
maszyn, urządzeń i wyposaŜenia oraz środków obrotowych do 100% sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych
• Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub
powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu.
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•
•
•
•

Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione.

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieŜy zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 30 000,- zł (wspólnym z limitem w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Zastąpienie ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku systemem ryzyk
nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
dotyczące tego ubezpieczenia
III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w
tym gabloty, tablice przeszklone np.)
1. Wymagany zakres ubezpieczenia: stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu
ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań,
wykonania znaków reklamowych i informacyjnych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz
kosztów tymczasowego zabezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia – 20 000,00 zł
3. Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy
ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione
4.
•
•
•

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
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• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Zastąpienie ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie
warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące
tego ubezpieczenia
IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (łączna suma gwarancyjna na wszystkie
zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne, ujęte w postępowaniu)
1.Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone w związku
z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym
i uŜytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których
roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
Definicje:
• wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa
• szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego
zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
• szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości,
w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
2.Wymagany zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone w związku z prowadzoną
działalnością, posiadanym, uŜytkowanym i/lub administrowanym mieniem, wykorzystywanym
w tej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, w tym za
szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług
oraz szkody w związku z zarządzaniem przez Urząd Gminy drogami gminnymi (łączna długość
dróg gminnych - 87,5 km w tym o nawierzchni utwardzonej 46 km
a) Rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej na
warunkach przedstawionych poniŜej, z podlimitem 200 000,- zł – zakres preferowany
b) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją
urządzeń wod. – pod. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia,
c) rozszerzona o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie,
zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, bez podlimitu, do sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
d) rozszerzona o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców
Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem
prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia,
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e) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi (budowa,
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inŜynierskich),
zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz.
115 z późn. zm.), głównie w np. 20,21 i 40, a takŜe w innych przepisach prawnych, a w
szczególności:
• spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z
uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego Ŝwiru albo
tłucznia,
• wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni),
letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników
spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami,
• spowodowane przez zieleń (spadające lub leŜące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
• wyrządzone w związku z leŜącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
przedmiotami i materiałami,
• powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i
smarów,
• wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, estakad, kładek (w
szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji),
pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub
zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
• spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
• powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów
ulicznych,
• wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienaleŜycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego,
• spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym
wykonywanymi z uŜyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami
nawierzchni,
• spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub
prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
• powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi,
a takŜe zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
• uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności
dróg, a takŜe uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
• uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk Ŝywiołowych,
• uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną
dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz
ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieŜnych bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
f) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów
Ŝywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez
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okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne (OC za produkt), bez podlimitu, do
sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
g) rozszerzona o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
objętych jedną umową ubezpieczenia, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
h) rozszerzona o szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, leasingu lub
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
i) rozszerzona o szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem
50 000,- zł na wszystkie zdarzenia i 10 000,- zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do szatni i
innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas
pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy oraz z podlimitem 10 000 zł
na wszystkie zdarzenia i 1 000 zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do innych miejsc
przechowywania rzeczy
j) rozszerzona o szkody rzeczowe w pojazdach naleŜących do pracowników ubezpieczonego lub
innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, z podli mitem 100 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia,
k) rozszerzona o szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, np. kulturalnych,
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia
l) obejmująca szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności placówki
oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych
pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów np., bez
podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
m) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z uŜytkowaniem pojazdów niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem
100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
n) obejmująca szkody wyrządzone w związku z administrowaniem przez Gminę dwoma
cmentarzami komunalnymi oraz w związku z posiadaniem i administrowaniem boisk i placów
zabaw, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia.
o) obejmująca szkody wyrządzone przez członków OSP w związku z wykonywaniem zadań
ratowniczo – gaśniczych, z podlimitem 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
3. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak
Franszyza integralna – 100,- zł
4. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł (z uwzględnieniem
podlimitem określonych w punkcie 2 powyŜej)
5.
•
•
•
•
•
•

Warunki szczególne wymagane
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego.
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
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• Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
• Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 100,- zł w szkodach rzeczowych (nie dotyczy ubezpieczenia OC z
tytułu wykonywania władzy publicznej)
• Franszyza redukcyjna, udział własny – brak
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane :
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli włączenia raŜącego niedbalstwa
• Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie
określonym niŜej, z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Franszyza integralna – zniesiona (nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania
władzy publicznej)
Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej
DEFINICJE
• Niezgodność z prawem – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
oraz aktami o charakterze wewnętrznym, o ile mają one na celu ochronę interesów jednostki i
tworzą dla tych podmiotów uprawnienia
• Ubezpieczający – jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna utworzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego lub związek utworzony przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
• Ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca
władze publiczne z mocy prawa (zadania własne) lub na podstawie porozumienia (zadania
zlecone).
• Wykonywanie władzy publicznej – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze
władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy
publicznej.
• Udział własny – określony procentowo i/lub kwotowo w polisie udział ubezpieczonego w
kaŜdej szkodzie,
• Osoby na stanowiskach kierowniczych – wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek
województwa, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządu oraz osoby
uprawnione do reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.
• Szkoda – czysta strata finansowa, przez którą naleŜy rozumieć szkodę niewynikającą ze
szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda obejmuje utratę rzeczy, w
tym utratę moŜliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.
• Wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa

Nr sprawy: BIP
Za.341/23/2010

Gmina Ludwin

30/83

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeŜeli ubezpieczony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej wskutek :
• działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
• wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
• wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
• nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciąŜącego z mocy prawa na
Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące
przepisy prawa.
• wyrządzone wskutek nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu
zagospodarowania przestrzennego
2.Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za szkody wyrządzone przez :
• działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeŜeli miało miejsce w sytuacji, w
której poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej
w Ŝaden sposób przeciwstawić się nie mógł,
• zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeŜeli przemawiają
za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzaleŜniona od przypisania winy bezpośredniemu
sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności takŜe w przypadku, gdy
nie moŜna ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest
organ kolegialny.
SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA
• Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest określona w polisie suma
gwarancyjna.
• KaŜda wypłata odszkodowania zmniejsza sumę gwarancyjną z dniem wypłaty
odszkodowania.
• Na wniosek Ubezpieczającego suma gwarancyjna za opłatą dodatkowej składki moŜe zostać
podwyŜszona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
• JeŜeli suma gwarancyjna wyczerpie się wskutek wypłat odszkodowań przed końcem okresu
ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
• Składka ubezpieczeniowa jest określona w polisie i jest płatna zgodnie z postanowieniami
polisy.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :
• majątkowe, których wielkość nie przekracza 400 euro (franszyza integralna),
• wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników
jednostek organizacyjnych gminy,
• związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
• powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia,
• powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego,
• 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.
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WARTOŚĆ SZKODY
• JeŜeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku
lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie powiększone o obciąŜające Ubezpieczonego koszty postępowania.
• Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, o
ile ich rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokość limitu określonego
w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.
• JeŜeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej
o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia wartość szkody jest określana przez
Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia
poszkodowanego pod warunkiem, Ŝe określenie wielkości szkody nie jest uzaleŜnione od
orzeczenia sadu lub decyzji organu administracji publicznej.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
• W przypadku określonym w pkt. I rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji
organu administracji publicznej.
• JeŜeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego
informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie
czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt. III z uwzględnieniem pkt. IV i V.
PowyŜsze postanowienia odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania.
• W przypadku określonym w pkt. III rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.
• JeŜeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia
wielkości odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi
Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia
postępowania likwidacyjnego.
• W przypadku określonym w pkt. IV wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od
wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niŜ w ciągu 90 dni od przyjęcia
zgłoszenia szkody.
B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (obejmujące wszystkie jednostki
organizacyjne )
1.Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy
pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z
wykonywaniem przez nich pracy, niezaleŜnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie
stanowiące nadwyŜkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych – Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)
2.Suma ubezpieczenia: 100.000,00 zł (suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia,
obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne)
3.Warunki szczególne wymagane
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego.
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Płatność składki rocznej w 4 równych ratach.
Franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych – brak
Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – wysokość świadczenia ZUS.

4. Klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym
huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka,
np. kradzieŜ z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź
nieustalonych sprawców, niewłaściwe uŜytkowanie, nieostroŜność, błędna obsługa, zaniedbanie)
obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w
niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w
tym frachtu lotniczego).
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
• koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
• licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka
• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
• zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego
przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montaŜu i demontaŜu sprzętu zastępczego)
systemem pierwszego ryzyka
Koszt odtworzenia danych
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
Oprogramowanie
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
Wymienne nośniki danych
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: 5.000,00 zł
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3. Ubezpieczenie od szkód materialnych
1. Urząd Gminy w Ludwinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:
2. Szkoła Podstawowa w Piasecznie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:
3. Szkoła Podstawowa w Zezulinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:
4. Szkoła Podstawowa w Dratowie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:
5. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:
6. Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny
2. Sprzęt elektroniczny przenośny
Razem:

248 600,59 zł
10 324,99 zł
258 925,58 zł
71 806,00 zł
5 171,00 zł
76 977,00 zł
64 722,82 zł
5 000,00 zł
69 722,82 zł
98 651,02 zł
10 628,76 zł
109 279,78 zł
97 477,87 zł
16 227,50 zł
113 705,37 zł
59 266,03 zł
2 322,55 zł
61 588,58 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej

4. Warunki szczególne wymagane
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok
produkcji.
• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w
kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości
niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontaŜu, transportu, montaŜu, cła
oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości
kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub
moŜliwie najbardziej zbliŜonych parametrach technicznych
• W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub
utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów
z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego
nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu
zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej
poniesionym kosztom, nie większej jednak niŜ suma ubezpieczenia.
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości
20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
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• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem
pierwszego ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieŜy z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie
zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w
pojazdach samochodowych
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w
eksploatacji
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
• Udział własny 5% wartości szkody
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
łącznej sumy ubezpieczenia do we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieŜy zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 30 000,- zł (wspólnym z limitem w
ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Udział własny – zniesiony
VI. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance
1. Przedmiot ubezpieczenia:
• pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu
drogowym” rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub uŜytkowane na
podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy
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korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera takŜe wartość wyposaŜenia
podstawowego (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, słuŜący do utrzymania
i uŜywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a takŜe słuŜący bezpieczeństwu jazdy) oraz
wyposaŜenie dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŜą.
Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie
z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym,
Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r.
• Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą
• Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)
• Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 8 do SIWZ.
2.2. Ubezpieczenie NNW pasaŜerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
• Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasaŜerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i
powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas
wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku
zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróŜy koniecznej naprawy, a takŜe
podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
• Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os.
• Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 8 do SIWZ z tabeli „wykaz pojazdów”
2.3.Ubezpieczenie Auto Casco
Zakres pełny, obejmujący kradzieŜ i rabunek całego pojazdu lub jego części ze zniesioną
amortyzacją.
• Obszar odpowiedzialności: Auto Casco z ruchu i postoju oraz kradzieŜy na terenie RP
i innych państw Europy, z wyłączeniem kradzieŜy na terytorium Państw: Rosji, Białorusi,
Ukrainy i Mołdawii.
• Dotyczy pojazdów z podaną sumą ubezpieczenia w zał. Nr 8 do SIWZ.
2.4. Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe)
Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i
usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela,
dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO
3. Zasady zawierania umów:
3.1. Zastosowane stawki, będą obowiązywały równieŜ w stosunku do pojazdów wchodzących
do ubezpieczenia w trakcie roku.
3.2. Ubezpieczenie AUTO CASCO, Assistance, NNW
• Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego
zamówienia będzie świadczona od dnia zgłoszenia do końca kaŜdego rocznego okresu
wykonywania zamówienia z wyrównaniem okresu ubezpieczenia z dniem 06.09.2011,
06.09.2012 i/lub 06.09.2013
• Składki ubezpieczeniowe będą naliczane za faktyczny okres ubezpieczenia „co do dnia”,
proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego
• Płatność składki za okres roczny w 4 równych ratach kwartalnych; za okres krótszy – do
odrębnego uzgodnienia
3.3. Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
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• Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego
zamówienia będzie świadczona od dnia zgłoszenia w pełnym 12-miesięcznym okresie
ubezpieczenia, z moŜliwością wyrównania okresów ubezpieczenia z dniem 05.09.2011,
05.09.2012 i – o ile ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela –
05.09.2013, pod warunkiem złoŜenia przez Ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy za
porozumieniem Stron i wyraŜenia na to zgody przez Ubezpieczyciela.
• W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia za porozumieniem Stron składka naleŜna za
faktyczny okres ochrony winna być naliczona „co do dnia”, proporcjonalnie w stosunku do
okresu rocznego
• Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z dniem wyrównania okresu ubezpieczenia, a
róŜnica pomiędzy składką naleŜną i zapłaconą zostanie niezwłocznie zwrócona
Ubezpieczającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, albo – jeŜeli składka zapłacona będzie
niŜsza niŜ naleŜna – niezwłocznie wpłacona przez Ubezpieczającego
3.4. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
3.4.1. Odpowiedzialność cywilna
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie
trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie
faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji
3.4.2. Auto Casco:
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie
trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury)
lub z dniem podpisania stosownej umowy,
• pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem
zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w
stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej.
• dodatkowe wyposaŜenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie
ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki,
• przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia AUTO CASCO na podstawie oświadczenia
ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u
dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do
ubezpieczenia bez dokonania oględzin.
4. Warunki szczególne wymagane:
• W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu
w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie nie dokonania oględzin w w/w
terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
• Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia
ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u
dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w
autoryzowanych sieciach dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin
• W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie,
naleŜne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek
Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaŜy pozostałości i uwzględni
osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaŜy pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania.
W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaŜy
pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie
pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaŜy pozostałości, określoną w umowie kupna –
sprzedaŜy. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien
dołoŜyć naleŜytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaŜy pozostałości,
Nr sprawy: BIP
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jednakŜe w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o
sprzedaŜy. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaŜy pozostałości po
najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.
• Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zuŜycia części
zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji
części zamiennych)
• W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieŜy zuchwałej albo rabunku (rozboju)
Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów
pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeŜeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia
• Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku
popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyŜowanie przy
czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy
przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz
wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju,
• Ubezpieczeniu podlega wyposaŜenie pojazdu, za które uwaŜa się sprzęt i urządzenia do
utrzymania i uŜywania pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieŜą, słuŜące zwiększeniu
bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt audiofoniczny stanowiący wyposaŜenie
fabryczne, zamontowany przez dealera albo przez Ubezpieczającego (zgłoszony we wniosku), a
takŜe specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych. Wartość sprzętu
zamontowanego na stałe powiększa sumę ubezpieczenia AC
• Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony
indywidualnie dla kaŜdego pojazdu. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i
kradzieŜy AC muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu
• Odstąpienie od stosowania zasady proporcji w przypadku zaniŜenia sumy ubezpieczenia i
zaakceptowanie podanej klauzuli likwidacyjnej, która w tym przypadku odnosi się do wartości
rynkowej pojazdu,
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
5.
•
•
•
•
•
•
•

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód

Załącznik Nr 1a do SIWZ dotyczący części II zamówienia
BIP
Za.341/23/2010
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane
ubezpieczenia NNW członków Ochotniczych StraŜy PoŜarniczych Gminy Ludwin.

dla

A. Postanowienia ogólne
1. Określone w niniejszym załączniku do specyfikacji sumy ubezpieczenia obowiązują
w kaŜdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a takŜe w pełnej wysokości w umowach
zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeŜeniem moŜliwych zmian w czasie ilości
ubezpieczonych osób.
B. Ubezpieczenie NNW członków jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Gminy Ludwin
I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków jednostek OSP – Zakres I
1. Ubezpieczający: Urząd Gminy Ludwin
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie i zdrowie Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
• śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń
• stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń
przy czym jako:
• czas akcji naleŜy rozumieć czas od powiadomienia i zadysponowania członków OSP do akcji
gaśniczej lub ratunkowej, do chwili zgłoszenia w Powiatowym Stanowisku Kierowania faktu
powrotu do straŜnicy OSP
• czas ćwiczeń naleŜy rozumieć jako okres od zadysponowania członków OSP do miejsca
ćwiczeń, do chwili powiadomienia Powiatowego Stanowiska Kierowania o fakcie powrotu do
straŜnicy OSP
3. Zakres świadczeń
Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 26 ust 1 i 2 ustawy o ochronie
przeciwpoŜarowej) w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo z
tytułu śmierci Ubezpieczonego. Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
4. Liczba ubezpieczonych: 48 osób
5. Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
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II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP– 63 osoby,7 jednostek
Zakres II
1. Ubezpieczający: Urząd Gminy Ludwin
2. Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie
przeciwpoŜarowej): przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, w tym następstwa NNW zaistniałych w trakcie pracy,
wykonywania poleceń słuŜbowych, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
Ubezpieczonego
3. Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków w czasie pracy, wykonywania poleceń
słuŜbowych, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów oraz w drodze do i z pracy, miejsca
wykonywania poleceń słuŜbowych, ćwiczeń, szkoleń i zawodów. Świadczenia podstawowe.
4. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł./ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na
zdrowiu
5. Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy
NIP:
REGON:

………………………………….
(data)

OFERTA
Zamawiający:
Wójt Gminy Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - „Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury”
A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

oferujemy
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
…............................... PLN, słownie złotych .............................................................................
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004
o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w
Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 )
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 2a).
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 06.09.2010 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

B. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Ludwin

oferujemy
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:
Nr sprawy: BIP
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…............................... PLN, słownie złotych .............................................................................
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004
o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w
Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 )
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 2b).
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 06.09.2010 r.
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ
Oświadczamy, Ŝe:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złoŜenia oferty,
3) uwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy
oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane.
5) wyraŜamy zgodę na:
a) ratalną (kwartalną) płatność składki
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych
ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji.
d) na wystawianie polis na okres krótszy niŜ 1 rok. W takim przypadku składka roczna
rozliczana będzie „co do dnia ” za faktyczny okres ochrony. Nie ma zastosowania składka
minimalna z polisy ubezpieczeniowej.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :
Lp.

Wyszczególnienie

Nr strony

ZastrzeŜenie:
Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione,
poniewaŜ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nr sprawy: BIP
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Sformatowane: Punktory i
numeracja

….......................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący mienia Urzędu Gminy Ludwin
FORMULARZ CENOWY
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1. Urząd Gminy w Ludwinie
Budynek biurowy UG w Ludwinie*
Budynek biurowy Agronomówka *
Budynek klubu „RUCH” *
Świetlica wiejska w Grądach
Świetlica wiejska w Zezulinie Drugim*
Budynek Sz. P. Dratów Kolonia*
Budynek Sz. P. Rozpłucie Pierwsze*
Budynek Sz. P. Jagodno*
Budynek gospodarczy Sz. P. Jagodno *
Budynek gospodarczy Agronomówka*
Remiza OSP Dratów*
Remiza OSP Zezulin*
Remiza OSP Ludwin*
Remiza OSP Uciekajka*
Remiza OSP Kaniwola*
Remiza OSP Piaseczno*
Remiza OSP Czarny Las*
Budynek hali widowiskowo – sportowej
Stacja uzdatniania wody w Zezulinie
Hydrofornia Ludwin przy Młynie
Budynek stacji uzdatniania wody w Ludwinie
Zbiornik wyrówn. Stacji uzdatniania wody w
Ludwinie
Hydrofornia Dąbrowa
Budynek Oczyszczalni Ścieków w Ludwinie
Budynek przepompowni w Ludwinie
Budynek przepompowni w Kaniwoli
Budynek oczyszczalni Ścieków w Kaniwoli
Budynek stacji uzdatniania wody w Piasecznie
Budowle (wodociągi, studnie, oczyszczalnie, stacje
uzdatniania wody, ogrodzenia ,itp.)
Maszyny, wyposaŜenie i urządzenia
Mienie pracownicze
Mienie osobiste członków OSP

Składka za cały okres
ubezpieczenia

628 500,00 zł
228 000,00 zł
54 000,00 zł
154 000,00 zł
174 000,00 zł
132 000,00 zł
210 000,00 zł
166 500,00 zł
25 600,00 zł
22 400,00 zł
292 500,00 zł
388 500,00 zł
675 000,00 zł
85 500,00 zł
510 000,00 zł
324 000,00 zł
277 500,00 zł
3 710 071,70 zł
70 667,82 zł
40 627,99 zł
286 391,60 zł
90 008,80 zł
274 720,56 zł
129 756,77 zł
33 358,29 zł
131 657,82 zł
396 861,95 zł
174 408,96 zł
10 304 525,54 zł
1 752 334,36 zł
39 000,00 zł
31 500,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Piasecznie
Nr sprawy:

Gmina Ludwin

44/83

Szkoła Podstawowa
Budynek gosp. Piaseczno
Budynek gosp.
Budynek gosp.
wyposaŜenie i urządzenia
mienie pracownicze

1 101 000,00 zł
40 000,00 zł
18 400,00 zł
9 600,00 zł
78 100,00 zł
11 000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Zezulinie
Budynek szkoły + sala gimnastyczna
2 326 020,00 zł
ogrodzenie
25 000,00 zł
śmietnik zadaszony murowany
2 000,00 zł
sanitariaty zewnętrzne
3 500,00 zł
wyposaŜenie i urządzenia
67 616,41 zł
mienie pracownicze
11 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Dratowie
Budynek szkoły
1 306 500,00 zł
Budynek gospodarczy
54 000,00 zł
Budynek gospodarczy
46 200,00 zł
Budowle – odstojnik gnilny
66 433,46 zł
Sieć ujęcia wody
12 067,76 zł
Sieć ujściowa wody
6 090,57 zł
Sieć kanalizacyjna
7 378,17 zł
Sieć transportowa
2 619,64 zł
wyposaŜenie i urządzenia
280 658,59 zł
mienie pracownicze
12 000,00 zł
5. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie
Budynek szkolny
1 183 425,00 zł
garaŜ (konstrukcja stalowa)
1 400,00 zł
wyposaŜenie i urządzenia
34 385,90 zł
mienie pracownicze
19 000,00 zł
6. Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie
Szkoła Podstawowa w Ludwinie
1 023 934,27 zł
garaŜ metalowy
850,00 zł
ogrodzenie
2 397,59 zł
plac szkolny
6 077,71 zł
przyłącze kanalizacyjne
1 589,29 zł
plac zabaw
6 488,00 zł
wyposaŜenie i urządzenia
52 360,13 zł
mienie pracownicze
12 500,00 zł
Ubezpieczenia wspólne obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne
Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne
100 000,00 zł
Środki obrotowe
20 000,00 zł
Niskocenne środki trwałe
30 000,00 zł
Zbiory biblioteczne
100 000,00 zł
Gotówka i inne wartości pienięŜne
6 000,00 zł
Razem składka za ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Składka za cały okres
ubezpieczenia
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(36 miesięcy)
Maszyny, urządzenia i wyposaŜenie w tym
50 000,00 zł
niskocenne środki i zbiory biblioteczne
Środki obrotowe
10 000,00 zł
Środki pienięŜne od kradzieŜy z włamaniem
10 000,00 zł
Środki pienięŜne od rabunku w lokalu
10 000,00 zł
Środki pienięŜne w transporcie (teren gminy)
10 000,00 zł
Razem składka za ubezpieczenie mienia
od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
3. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym gabloty,
20 000,00 zł
tablice przedszkolne itp.
4 A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot ubezpieczenia
Suma gwarancyjna

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna

Składka za cały okres
ubezpieczenia
(36 miesięcy)

Składka za cały okres
ubezpieczenia
(36 miesięcy)

200 000,00 zł

4 B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
Przedmiot ubezpieczenia
100 000,00 zł

Przedmiot ubezpieczenia

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Suma ubezpieczenia

Składka za cały okres
ubezpieczenia
(36 miesięcy)

1. Urząd Gminy w Ludwinie
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

248 600,59 zł
10 324,99 zł
2. Szkoła Podstawowa w Piasecznie

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

71 806,00 zł
5 171,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Zezulinie

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

64 722,82 zł
5 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Dratowie

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

98 651,02 zł
10 628,76 zł
5. Gimnazjum Publiczne w Ludwinie

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

97 477,87 zł
16 227,50 zł

6. Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
59 266,03 zł
Sprzęt elektroniczny przenośny
2 322,55 zł
Ubezpieczenia wspólne obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne
10 000,00 zł
Koszty odtworzenia danych
10 000,00 zł
Oprogramowanie
10 000,00 zł
Wymienne nośniki danych
5 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Razem składka za ubezpieczenie sprzętu
Nr sprawy:

Gmina Ludwin

46/83

elektronicznego
Numer rej.

6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Ass, NNW
Składka za cały okres 36 miesięcy
Marka/Typ
Ubezpieczenie assistance bezskładkowo
OC
AC/Ass
NW
Łączna składka
za OC, AC, NW

Pojazdy posiadające tablice rejestracyjne
LLE7N51
Polonez Caro 1.6 Gli
nie dotyczy
LLE8S01
Star 1142
nie dotyczy
LLE50PS
Przyczepa
nie dotyczy
nie dotyczy
LLE4F54
Renault Mascott 120,35
LLE6G94
Ford Transit
LLEU321
Daimler BenzLP8
nie dotyczy
LLEU322
Magirus Deutz
nie dotyczy
LLEU323
Daimler BenzLF 409
nie dotyczy
LLES385
Daimler Benz LF 408 G
nie dotyczy
LLES384
Daimler Benz LF 408 G
nie dotyczy
LLEK220
Mercedes Benz 1017 AF
nie dotyczy
LBW4184
Daewoo Lublin
nie dotyczy
LLEG469
JELCZ 80
nie dotyczy
LLE03234
JELCZ 008GMB
nie dotyczy
LLE02232
Ford Transit
Razem składka za ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/Assistance/NNW
Składka ogółem za wszystkie ubezpieczenia

Słownie zł …................................................................................................................................

Data …..............................

.....................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Nr sprawy:
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Ubezpieczenie NNW członków OSP
Przedmiot ubezpieczenia
Zakres I: 48 członków OSP
Zakres II: 7 jednostek OSP (63 osób)

Suma ubezpieczenia

Składka za okres 36
miesięcy

za szkody zgodnie z ustawą o
ochronie przeciwpoŜarowej z dnia
24.08.1991 r.
10 000,00 zł / os.
Razem składka za ubezpieczenie NNW

Słownie zł …................................................................................................................................
Data …..............................

.....................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Nr sprawy:

Gmina Ludwin
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Nazwa Wykonawcy:…………………………………….
Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane w poszczególnych ryzykach
Akceptacja
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym
Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti
Przyjęcie podanej klauzuli kradzieŜy stałych elementów budynków i budowli z limitem odszkodowawczym
30 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym
40 000,-zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie podanej klauzuli włączająca raŜące niedbalstwo
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie i na warunkach
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, z podlimitem 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych
Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Zniesienie udziału własnego
Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach (1) albo
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego(2):
w wysokości 1% płaconej składki (2a)
w wysokości 3% płaconej składki (2b)
w wysokości 5% płaconej składki (2c)
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczeń
obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych i OC)
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
łącznej sumy ubezpieczenia do 10% we wszystkich jednostkach organizacyjnych (ubezpieczenie od ognia i
innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)
Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz
sprzętu elektronicznego kradzieŜy zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia
30 000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł
Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieŜy z włamaniem i
rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule
dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tych ubezpieczeń
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych
proszę wpisać słowo „Tak” przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w
przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako nie zaakceptowanie danej klauzuli lub
postanowienia szczególnego.
Data …..............................

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

Nr sprawy:
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(pieczątka i podpis wykonawcy)
UWAGA:
W przypadku nie podpisania przez uprawnioną osobę niniejszego załącznika lub podpisania przez osobę nieuprawnioną
Zamawiający uzna, Ŝe Ŝadna z wymienionych klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych nie zostały
zaakceptowane, niezaleŜnie od ich przyjęcia albo nieprzyjęcia („TAK” albo „NIE”) w poszczególnych wierszach
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niŜ podana w niniejszej
specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy:

Gmina Ludwin
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Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Część II: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Ludwin

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące:
posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej objętej przedmiotem
zamówienia.

Data .....................

...............................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4a do SIWZ
Nr sprawy:
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Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Część II: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Ludwin

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy, dotyczące:
1) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data .....................

...............................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4b do SIWZ
Nr sprawy:
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Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ludwin wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Część II: Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Ludwin

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z Rozdz. VI ust. 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury,
z terminem wykonania zamówienia 36 miesięcy począwszy od 06.09.2010 r., oświadczamy, Ŝe:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Data .....................

...............................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy:

Gmina Ludwin
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Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych
Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŜej ustalonej
wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej).
Franszyza redukcyjna - kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŜdej
szkodzie.
Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
• nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub
grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy
jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
• są następstwem powstania poŜaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Śnieg / lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania cięŜaru
śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem cięŜaru śniegu lub
lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli.
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub
dokonaniem kradzieŜy z włamaniem albo rabunku.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku)
Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieŜy z
włamaniem i rabunku)
KradzieŜ zuchwała - to kradzieŜ, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia,
zastosował przemoc lub groźbę uŜycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku
(rozboju) - zgodnej z definicją zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując
wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieŜą zuchwałą
jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek uŜycia podstępu (celowe
spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a
takŜe działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza,
działającego w stanie wyŜszej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy
(dotyczy ubezpieczenia AUTO CASCO)

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
Nr sprawy:
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postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Bez względu na stopień amortyzacji lub zuŜycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia,
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub
utraconej rzeczy ustalonej w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej. Zasada proporcji
z tytułu niedoubezpieczenia ani inne ograniczenia wysokości odszkodowania przewidywane w
OWU Ubezpieczyciela, zwłaszcza dotyczące ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto, nie
mają zastosowania.
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu
ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z włamaniem
i rabunku, sprzętu elektronicznego, a w ubezpieczeniu AUTO CASCO dotyczy sumy ubezpieczenia
ustalonej w wartości rynkowej)

Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej
deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma
ubezpieczenia ulega podwyŜszeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem tego mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie moŜe
przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach. Zwiększenie sumy
ubezpieczenia ponad limit określony powyŜej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek
organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić
niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania
odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za
doubezpieczenie jest naliczana za kaŜdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu kaŜdego
rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie
obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem
dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaŜ i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych
(zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie
z art. 813 § 1 k.c.)
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły Ŝe:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, Ŝe w chwili
zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki
finansowe.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
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Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły Ŝe:
1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do
Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z
przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 k.c.,
zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
2. JeŜeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona
takŜe w przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego, AUTO
CASCO)
Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty
Ubezpieczyciel odstępuje od moŜliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
Ŝądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty
wyŜej wymienionej naleŜności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do
zapłaty z zagroŜeniem, Ŝe brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niŜ 7 dni od
dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły Ŝe:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla
Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie Ŝąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku
wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych
rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeŜeli umowa ubezpieczenia zostanie
wypowiedziana.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula uznania okoliczności - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie
okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie
dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy,
zostały podane niezgodnie z prawdą.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
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Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym
po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które
określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieŜy z
włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO)
Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych - z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu koszty naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, Ŝaluzji i innych
elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieŜy z włamaniem, a takŜe koszty wymiany
kluczy.
Limit kosztów ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku)
Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Na podstawie art. 818 § 1 k.c. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku
ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy
o zajściu wypadku.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z
włamaniem i rabunku oraz ryzyka kradzieŜy z włamaniem i rabunku w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego i AUTO CASCO)
Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje naleŜące do
Ubezpieczającego oraz kaŜde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu kaŜdej nowej
lokalizacji w ciągu 30 dni.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula robót budowlano – montaŜowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje takŜe szkody powstałe
w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montaŜowych w mieniu będącym:
1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
2) przedmiotem drobnych robót budowlano montaŜowych, do kwoty 500 000,- zł na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe:
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy
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zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montaŜowych w okresie
ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 100 000,- zł
- realizacja drobnych robót budowlano – montaŜowych nie wiąŜe się z naruszeniem konstrukcji
nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montaŜowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w
obiektach oddanych do uŜytku / eksploatacji
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od
podłoŜa w pomieszczeniach usytuowanych poniŜej poziomu gruntu, jeŜeli mienie to składowane
było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niŜszej niŜ 10 cm, z wyjątkiem szkód
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)
Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej
przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
– z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe
w elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ w telefonach komórkowych) uŜywanym do celów
słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieŜy
z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje
zachowana pod warunkiem, Ŝe:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i – jeŜeli pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (bez ograniczeń czasowych
jeŜeli pojazd z przewoŜonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub w
zamkniętym garaŜu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np.
w bagaŜniku).
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach
samochodowych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, Ŝe:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe
zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieŜy z włamaniem z
pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, Ŝe:
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- pojazd posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja),
- pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeŜeli ma zainstalowany włączony został system alarmowy,
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany,
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 5.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych
jeŜeli pojazd został zaparkowany na parkingu strzeŜonym, albo znajdował się w garaŜu zamkniętym
na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeŜeli wypadek ten został spowodowany złym
stanem technicznym pojazdu naleŜącego do Ubezpieczającego,
- objęte ubezpieczeniem Auto Casco pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza
pojazdu mechanicznego.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)
Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŜącego
niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uwaŜa się Wójta Gminy Ludwin
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego,
przedmiotów szklanych od stłuczenia)
Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – z zachowaniem
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym
lub jego częściach obejmuje równieŜ okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty
włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub
jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres
magazynowania nie moŜe przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – z
zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we
wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem
pracy) lub chwilowej przerwy w uŜytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)
Klauzula automatycznego pokrycia OC - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną
ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez
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Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas
drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności ubezpieczającego, których uŜytkowanie
Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w
momencie przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z
wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu
30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontaŜu i
wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% sumy ubezpieczenia nie
więcej jednak niŜ 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego
konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane z
ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Ustala się limit odszkodowawczy 50 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody
osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe (zdarzenia powodujące szkodę)
powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług
świadczonych przez Ubezpieczającego, wynikłe z nienaleŜytego wykonania takiego zobowiązania,
niezaleŜnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonania zobowiązania). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zarówno wyrządzone
odbiorcy czynności, prac lub usług, jak równieŜ innym poszkodowanym. W razie wątpliwości za
moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez
Ubezpieczającego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia czynność faktyczna
związana z realizacją całości lub formalnie wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego
albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji
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i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę).
Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych)
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego
ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeŜeli zmiana lokalizacji wynika z
wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo
rachunku ekonomicznego.
Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego,
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a takŜe konstrukcyjnych elementów
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (zgodnie z
definicją zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty
określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego
Nie jest katastrofa budowlaną:
a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub
wymiany
b. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
c. awaria instalacji
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula funduszu prewencyjnego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w minimalnej
wysokości 1%, 3% lub 5% zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy
od otrzymania I raty, w transzach odpowiadających ilości ustalonych rat, albo zgodnie ze złoŜonym
wnioskiem. Ubezpieczający zobowiązany jest do udokumentowania wydatków z otrzymanych
środków rachunkami lub kosztorysem.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula udziału w zysku – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, Ŝe w przypadku, gdy wysokość wypłaconych
odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i nie wypłacone) za okres ubezpieczenia
wymieniony w umowie nie przekroczy 50% zapłaconych składek, ubezpieczycie zobowiązuje się do
wypłacenia kwoty udziału w zysku wyliczonej w następujący sposób:
UZ = ( 0,5 – OD/SK ) x SK x 0,5
Gdzie:
UZ – udział w zysku,
OD – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody
zgłoszone i nie wypłacone),
SK – składka zapłacona,
Rozliczenie klauzuli nastąpi dla kaŜdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie. Wypłata ewentualnego
udziału w zysku nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
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Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu w wyniku poŜaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w
związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a takŜe
następstwem podpalenia lub podłoŜenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo
innych czynów kryminalnych,
2. przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z
jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure
lub de facto) przy uŜyciu siły albo przemocy.
3. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,- zł
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula okolicznościowa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia
okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy)
i wypłacić naleŜne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie
kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
(dotyczy wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych)
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły Ŝe:
W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku
powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie
ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel moŜe odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie, jeŜeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub
uniemoŜliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe
postanowienia art. 818 k.c. mają pełne zastosowanie.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula włączenia raŜącego niedbalstwa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeŜeli
Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin)
jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie
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Ubezpieczyciela moŜe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny
protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający przedstawi
wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do
pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel
nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)
Klauzula 168 godzin - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym
miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Dopuszcza się moŜliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie
dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. JeŜeli przeoczenie nie będzie
skutkiem winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało
negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty
odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji
niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula zmiany wielkości ryzyka - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, Ŝadnej ze stron nie przysługuje Ŝądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. W
przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel moŜe wystąpić do
Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego
ryzyka.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca
bezsporną część szacunkowej wysokości naleŜnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14
dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia mienia z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej)
Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
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warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia
niektórych kategorii mienia okaŜe się wyŜsza niŜ koszt odtworzenia, nadwyŜka ta zostanie
rozłoŜona na te kategorie mienia, którego suma ubezpieczenia jest niŜsza od kosztów odtworzenia
(dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)
Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, a których
natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub do zapewnienia
niezakłóconej pracy jednostki, Ubezpieczony moŜe dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub
poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela,
zachowując części uszkodzone.
W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieŜy z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona
przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
Dokumentami (dowodami), które naleŜy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi,
potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:
- zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
- rachunki za naprawę lub zakup części,
- uszkodzone części, które zostały wymienione,
- w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna,
2. W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie
bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd.
Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów
odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje
się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych
obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody moŜe nastąpić na podstawie kosztorysu
sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela
(dotyczy ubezpieczenia AUTO CASCO, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu
elektronicznego, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieŜy z włamaniem i
rabunku)
Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym naleŜącym
do Ubezpieczającego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych przedmiotach
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
Ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeŜeli budynki, urządzenia i instalacje (występujące
w wykazie mienia – załącznik nr 1 do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez okres krótszy niŜ 1
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rok, pod warunkiem, Ŝe mienie to jest naleŜycie zabezpieczone.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula ubezpieczenia kradzieŜy stałych elementów budynków i budowli – z zachowaniem
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe:
ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach
spowodowane kradzieŜą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń
itp.).
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów - z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane
z zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych
dokumentów, uszkodzonych albo zniszczonych w związku ze szkodą objętą zakresem
ubezpieczenia. Ubezpieczający, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do
skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności)
określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 40 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)
Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, Ŝe:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego
albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji
i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę).
Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych.)
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego
ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeŜeli zmiana lokalizacji wynika z
wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo
rachunku ekonomicznego.
Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych.)
Klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście łącznej sumy
ubezpieczenia do 10% we wszystkich jednostkach organizacyjnych (ubezpieczenie od ognia i
innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)
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Klauzula kradzieŜy zwykłej Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od
kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego kradzieŜy zwykłej, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 30 000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł

Klauzula All Risks: zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia
od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk
nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
dotyczące tych ubezpieczeń
Mienie osób trzecich mienie które ewentualnie przyszłości będzie przechowywane przez
Ubezpieczonego i za które będzie ponosił odpowiedzialność
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Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
UMOWA Nr ............. - WZÓR
zawarta w Ludwinie, dnia ........................................................ pomiędzy:
Gminą Ludwin, z siedzibą przy ul. …………………………..reprezentowaną przez:
……………–
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................., prowadzącym działalność ubezpieczeniową
zarejestrowaną w ………………………………..pod numerem KRS ……………………………,
NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ……………
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące
wykonania zamówienia.
§2
W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze
oraz - zachowując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dołoŜyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
§3
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1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§4
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leŜy w interesie
zamawiającego,
b) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,
c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia,
nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
d) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia,
nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób,
e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej
w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.
2. zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, Ŝe umowa jest niewaŜna w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złoŜenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy, jeŜeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2) ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
4) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
6) ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance)
2.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia
podwykonawcom.
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Warunki wykonania zamówienia
§6
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złoŜona przez Wykonawcę oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
§7
Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz
całokształt prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne,
2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w
załącznikach do specyfikacji,
3) gwarantuje niezmienność stawek rocznych wynikających ze złoŜonej oferty przez cały okres
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego oraz
ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości
przedmiotu ubezpieczenia,
5) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niŜ 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za
faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złoŜoną ofertą, bez stosowania składki
minimalnej z polisy,
6) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp.
z o.o. w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej o kaŜdej decyzji odszkodowawczej
Termin wykonania zamówienia
§8
1.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 06.09.2010 r.., z moŜliwością:
a) odstąpienia od umowy w trybie m.in. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez kaŜdą ze stron za wypowiedzeniem
złoŜonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem kaŜdego rocznego okresu
ubezpieczenia; wypowiedzenie złoŜone w powyŜszym terminie wywołuje skutek na koniec danego
roku ubezpieczenia.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia, z wyjątkiem:
• polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych AUTO CASCO i NNW kierowcy i
pasaŜerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które będą
zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca kaŜdego rocznego okresu
wykonywania zamówienia, tj. do dnia 05.09.2011 r., 05.09.2012 r. i 05.09.2013 r. (wyrównanie
okresu ubezpieczenia),
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•

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w
ust. 3 niniejszego rozdziału,
3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych w
trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia
określone indywidualnie dla kaŜdego pojazdu, z moŜliwością wyrównania końca okresów
ubezpieczenia, pod warunkiem złoŜenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy
ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu, tj. 05.09.2011 r., 05.09.2012 r., a jeŜeli
ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie – takŜe
05.09.2013 r.
4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
kaŜdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
Zamawiającego i kaŜdej jednostki organizacyjnej - Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu.,
Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
Forma wykonania zamówienia
§9
1. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
OC/AC/NNW, będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne.ZGL SP i
podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem
składki.
2. Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych /
adaptacyjnych, środków obrotowych oraz gotówki i innych wartości pienięŜnych od ognia i innych
zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie
przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
systemem pierwszego ryzyka, wystawione zostaną na zamawiającego, który tym samym będzie
ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te zostaną wystawione indywidualnie dla kaŜdego
rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego.
3. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania wniosków. W razie
niemoŜliwości wystawienia polis w tym terminie wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do
dnia 05.09.2010 r. polis dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych i certyfikatów dla pojazdów z
początkiem ubezpieczenia od dnia 6.09.2010 r. oraz noty pokrycia ubezpieczeniowego,
gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach
zgodnych ze złoŜoną ofertą od dnia 06.09.2010 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie
obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych
Składka i stawki ubezpieczeniowe
§ 10
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1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość
przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych przez
Ubezpieczyciela w arkuszu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 2a do oferty i integralną część
niniejszej Umowy. Przepisy o poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, zawarte w art.
87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio.
2. Łączna składka roczna za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: ………….
(słownie złotych: ……………………………………………………), z zastrzeŜeniem moŜliwych
zmian, określonych w SIWZ w Rozdz. IV ust. 2 i 3, Rozdz. XII ust. 3, Rozdz. XVI ust. 3 oraz w § 4,
§ 7 pkt 4 i 5 i § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
3. Sprawdzone i zweryfikowane składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią
podstawę obliczenia rocznych stawek jednostkowych, których niezmienność gwarantuje
Ubezpieczyciel przez cały roczny okres ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4. Obliczone w sposób określony w punkcie „3” niniejszego § 10 i obowiązujące stawki
jednostkowe ubezpieczenia mienia stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny
okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku,
w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość dni
stawka jednostkowa roczna x suma ubezpieczenia x -----------365
5. Określony powyŜej, w punkcie „4”, sposób wyliczenia składki nie dotyczy ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, w których naleŜna składka za okres krótszy od pełnych 12 miesięcy (w
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku wyrównania okresu
ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy oraz rozliczeń zwrotu składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia) rozliczona zostanie „co do dnia” wg wzoru:
ilość dni
składka roczna x ------------365
Warunki płatności
§ 11
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych
ratach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których
ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy Nr:
……………..
Postanowienia końcowe
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
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1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złoŜona przez ....................................................... z dnia .........................
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą
być bez uprzedniej zgody zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie
przeniesione na osoby trzecie.
§ 15
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.

.........................
Zamawiający

...................................
Wykonawca

Nr sprawy:

Gmina Ludwin

73/83

Załącznik Nr 7a do SIWZ dotyczący części II zamówienia
UMOWA Nr ............. - WZÓR
zawarta w Ludwinie, dnia ........................................................ pomiędzy:
Gminą …………… reprezentowaną przez:
……………–
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................., prowadzącym działalność ubezpieczeniową
zarejestrowaną w ………………………………..pod numerem KRS ……………………………,
NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ……………
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące
wykonania zamówienia.
§2
W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze
oraz - zachowując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. dołoŜyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
§3
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1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§4
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leŜy w interesie
zamawiającego,
b) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,
c) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia,
nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, Ŝe umowa jest niewaŜna w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złoŜenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy, jeŜeli zmiana będzie
miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
Przedmiot i zakres zamówienia
§5
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Gminy
Ludwin Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia
podwykonawcom.
Warunki wykonania zamówienia
§6
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złoŜona przez Wykonawcę oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
§7
Wykonawca:
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1) przyjmuje warunki wymagane wymienione w załącznikach do specyfikacji,
2) gwarantuje niezmienność stawek rocznych wynikających ze złoŜonej oferty przez cały okres
wykonania zamówienia,
3) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niŜ 1 rok, z naliczeniem składki systemem Pro Rata
Temporis za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złoŜoną ofertą, bez
stosowania składki minimalnej z polisy,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej
z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych,
5) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp.
z o.o. w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej podlaskiej o kaŜdej decyzji odszkodowawczej
Termin wykonania zamówienia
§8
1.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 06.09.2010 r., z moŜliwością:
a) odstąpienia od umowy w trybie m.in. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r., w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez kaŜdą ze stron za wypowiedzeniem
złoŜonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem kaŜdego rocznego okresu
ubezpieczenia; wypowiedzenie złoŜone w powyŜszym terminie wywołuje skutek na koniec danego
roku ubezpieczenia.
2. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
kaŜdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz
Zamawiającego i kaŜdej jednostki organizacyjnej - Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu,
Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
Forma wykonania zamówienia
§9
1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na Zamawiającego, który tym samym będzie
ubezpieczającym i płatnikiem składki.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia, z wyjątkiem polis w pierwszym rocznym okresie dotyczących ubezpieczeń jeszcze
aktualnych.
3. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania wniosków. W razie
niemoŜliwości wystawienia polis w tym terminie wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do
dnia 05.09.2010 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie
wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złoŜoną ofertą od dnia 06.09.2010 r.
Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych
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Składka i stawki ubezpieczeniowe
§ 10
1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za poszczególne zakresy
ubezpieczenia, zaoferowanych przez Ubezpieczyciela w arkuszu cenowym, stanowiącym załącznik
Nr 2b do oferty i integralną część niniejszej Umowy. Przepisy o poprawianiu oczywistych omyłek
rachunkowych, zawarte w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się
odpowiednio.
2. Łączna składka roczna za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: ………….
(słownie złotych: ……………………………………………………), z zastrzeŜeniem moŜliwych
zmian, określonych w SIWZ w Rozdz. IV oraz w § 4 i § 5 pkt 3 i 4 niniejszej umowy.
3. Sprawdzone i zweryfikowane składki za poszczególne zakresy ubezpieczenia stanowią podstawę
obliczenia rocznych stawek jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Ubezpieczyciel przez
cały roczny okres ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4. Obliczone w sposób określony w punkcie „3” niniejszego § 10 i obowiązujące stawki
jednostkowe ubezpieczenia NNW osób stanowią podstawę naliczania składek zgodnie z formułą
„Pro Rata Temporis” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy
od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia, wg wzoru:
ilość miesięcy
stawka jednostkowa roczna x suma ubezpieczenia/ilość jednostek x -----------------12
przy czym miesiąc rozpoczęty uwaŜa się za pełny.
Warunki płatności
§ 11
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych
ratach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których
ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy Nr:
……………..
Postanowienia końcowe
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złoŜona przez ....................................................... z dnia .........................
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§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą
być bez uprzedniej zgody zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie
przeniesione na osoby trzecie.
§ 15
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.

.........................
Zamawiający

...................................
Wykonawca
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykaz pojazdów
Lp.

Nr rej.

Marka
Typ/model

Urząd Gminy w Ludwinie
1
LLE7N51
Polonez Caro
1.6 Gli

Rodzaj

Rok
prod.

L.
mie
jsc

Poj.
silnika /
ładown.

NR VIN

Okres
OC

Okres
NW

Okres
AC

Suma
ubezpieczen
ia

Jednostka

osobowy

1996

5

1598/---

SUPB01C
EHTW843
527

16.01.20
11
15.01.20
14
26.01.20
11
25.01.20
14
16.07.20
11
15.07.20
14
25.07.20
11
24.07.20
14
10.11.20
10
09.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10

16.01.20
11
15.01.20
14
26.01.20
11
25.01.20
14
---

---

---

OSP Ludwin

---

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

25.07.20
11
24.07.20
14
10.11.20
10
09.11.20
13
---

90 000,00 zł

UG Ludwin

90 000,00 zł

OSP Ludwin

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

2

LLE8S01

Star 1142

specjalny
poŜarowy

1996

3

6842/670
0

SUS1142B
WT001079
4

3

LLE50PS

Przyczepa

przyczepa

2008

---

---/698

SWNB750
008E0379
03

4

LLE4F54

Renault Mascott
120,35

specjalny

2006

3

2953/252
5

VF654AN
A0000286
00

5

LLE6G94

Ford Transit

poŜarniczy

2006

6

2402/---

WF0XXX
BDFX6B4
7641

6

LLEU321

Daimler
BenzLP8

specjalny

1974

9

3758/---

314083109
39279

7

LLEU322

Magirus Deutz

specjalny

1977

---

4058/---

491000178
6

8

LLEU323

Daimler
BenzLF 409

specjalny

1978

9

2277/221
0

309050103
11770

9

LLES385

Daimler Benz
LF 408 G

specjalny

1972

9

2172/212
0

309050110
04928

25.07.20
11
24.07.20
14
10.11.20
10
09.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
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10

LLES384

Daimler Benz
LF 408 G

specjalny

1972

9

2172/212
0

309050110
05313

11

LLEK220

Mercedes Benz
1017 AF

specjalny

1977

6

5638/475
0

390181142
94518

12

LBW4184

Daewoo Lublin

specjalny

1999

6

2417/140
0

SUL35241
7X001516
8

13

LLEG469

JELCZ 80

autobus

1980

31

6842/---

25717

14

LLE03234

JELCZ
008GMB

poŜarniczy

1990

6

6830/---

9223231

15

LLE02232

Ford Transit

poŜarniczy

2009

6

2402/142
0

WF0XXX
TTFX9K8
6012

21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
30.11.20
10
29.11.20
13
27.08.20
10
26.08.20
13
12.03.20
11
11.03.20
14
24.11.20
10
23.11.20
13

21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
22.11.20
10
21.11.20
13
30.11.20
10
29.11.20
13
27.08.20
10
26.08.20
13
12.03.20
11
11.03.20
14
24.11.20
10
23.11.20
13
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---

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

---

---

UG Ludwin

---

---

Gimnazjum
Publiczne w
Ludwinie

---

---

OSP Ludwin

24.11.20
10
23.11.20
13

130 000,00
zł

OSP Ludwin

Załącznik nr 9
Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych i przeciwpoŜarowych
Lp.

1.

2.

3.

4.

Jednostka

Urząd Gminy w Ludwinie

Gimnazjum Publiczne w Ludwinie

Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie

Szkoła Podstawowa w Dratowie

Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 6 sztuk gaśnic.
W budynku szkolnym znajdują się 3
hydranty wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.
Stan techniczny budynków jest dobry.
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 6 sztuk gaśnic.
W budynku szkolnym znajdują się 3
hydranty wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.
Stan techniczny budynków jest dobry.
Ręczne sygnalizowanie powstania poŜaru
w budynku szkoły – 1 ręczny.
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 6 sztuk gaśnic
piankowych i wąŜ tłoczony.
Hydranty zewnętrzne 2 sztuki.
W budynku szkoły znajdują się 2
hydranty wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.
Stan techniczny budynków jest dobry.
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 5 sztuk gaśnic.
W budynku szkoły znajdują się 2
hydranty wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.

Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe

Kraty w oknach: na parterze w budynku
agronomówki,
w gabinetach: USC, Księgowość
szkolna, Sekretarz , Finanse, Skarbnik,
Sala konferencyjna

Kraty w oknach: gabinet dyrektora,
sekretariat, szatnie, stołówka, kuchnia w
budynku szkolnym.
Wywołanie alarmu w miejscu
chronionego obiektu bez stałego adresata
alarmu

Kraty w oknach: pracownia
informatyczna w budynku szkoły.

Kraty oknach znajdują się w budynku
szkoły w 5 pomieszczeniach, w których
znajduje się wyposaŜenie wartościowe.
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5.

6.

Szkoła Podstawowa w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Zezulinie

Stan techniczny budynków jest
zadowalający.
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 3 sztuki gaśnic.
W budynku szkoły znajdują się hydranty
wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.
Stan techniczny budynków jest dobry.
Ręczne sygnalizowanie powstania poŜaru
- dzwonek lekcyjny – jeden przycisk
- dzwonek mechaniczny – stuk 1.
Zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoŜarowej, budynek jest
wyposaŜony w 5 sztuk gaśnic.
Hydranty zewnętrzne 2 sztuki.
W holu i na korytarzu znajdują się 2
hydranty wewnętrzne.
Wszystkie wymienione systemy
zabezpieczeń są sprawne technicznie i
posiadają aktualne potwierdzenie
sprawności przez upowaŜnione jednostki
konserwujące.
Stan techniczny budynku jest dobry.

Kraty w oknach znajdują się w budynku
szkoły w sekretariacie, pracowni
komputerowej na I piętrze – drzwi.
Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone
są w co najmniej 2 zamki
wielozastawkowe.

Kraty w oknach: sala gimnastyczna, sala
komputerowa, sekretariat, centrum
multimedialna.
3 sztuki drzwi zewnętrznych
antywłamaniowych zaopatrzone są w co
najmniej 2 zamki wielozastawkowe.
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Załącznik Nr 10 szkodowość SIWZ
Szkodowość
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